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Í tíu ár...
...hefur Hreint boðið upp á persónulega þjónustu fyrir
íbúa höfuðstaðar Norðurlands. Í tilefni af þessum tímamótum bjóðum við nýjum viðskiptavinum á Akureyri
sérstakt tilboð. Þegar gerður er 12 mánaða samningur
er fyrsti mánuðurinn ókeypis ef samið er fyrir lok mars.

og
band
m
a
s
Hafðu ilboð fyrir
fáðu t rirtæki
þitt fy

088
554 6 nt.is
hrei
www.

Reykjavík
Akureyri
Hveragerði
Selfoss
Akranes

2

Muni› eftir www.ein.is

allt
Skoðið áv um
gar
leiðbeinin fsins
notkun ly

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (    ( J [ H ] P Z       

Ræðst gegn verkjum

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabss er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyﬁð er m.a. notað við
glingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töﬂur á 4 til 6
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töﬂur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43
43-50
þyngd:
klst.
þörfum,
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hámarki 5 töﬂur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 taﬂa á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töﬂur/2 g á dag. Börn sem eru
26-34 kg að þyngd: ½ taﬂa á 4 klst. fresti eða 1 taﬂa á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töﬂur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota
lyﬁð. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi,
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi, ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum lyfjum sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Ferðafélag Íslands er áhugamannafélag sem hefur
það markmið að hvetja landsmenn til að ferðast
og fræðast um landið. Áhugi á gönguferðum, fjallgöngum og útiveru hefur aldrei verið meiri og er
mikið líf og fjör í starfseminni.

Allir finna eitthvað við sitt hæfi
Ferðafélagið leggur sig fram við að mæta þörfum
breiðs hóps með miklu úrvali ferða. Í ferðaflóru
félagsins er að finna allt frá söguferðum um grösugar sveitir til erfiðra jöklaferða. Í ferðaáætlun
félagsins geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Á 86 árum hefur Ferðafélagið efnt til meira en
8.500 ferða með yfir 200.000 þátttakendum.

Öflug útgáfustarfsemi
Það eru allir velkomnir í Ferðafélagið og njóta félagsmenn sérkjara, bæði í ferðum, skálum og í fjölda
verslana. Auk þess fá allir félagsmenn árbókina
senda heim á hverju ári og er það hluti af árgjaldinu.
Árbókin er einstæður bókaflokkur um land og náttúru.
Auk árbókanna hefur Ferðafélag Íslands staðið að
útgáfu handhægra fræðslu- og upplýsingarita um
ferðamál, þjóðfræði og sögu landshluta.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Sjálfb ð t f í góðum
Sjálfboðastarf
óð
félagsskap
fél
k
Félagsstarfið hefur í gegnum tíðina einkennst af

miklu sjálfboðastarfi. Félagar hafa unnið að
byggingaframkvæmdum, farið vinnuferðir í
skála eða í frágangsferðir, stikað og unnið að
uppbyggingu gönguleiða, unnið við brúargerð og
margt fleira. Í staðinn hafa þeir fengið fríar ferðir,
fæði og félagsskap.

Samgöngubætur og uppbygging svæða
Félagið hefur unnið markvisst að samgöngubótum,
lagt akvegi og brúað ár. Það hefur haft samstarf
við sveitarfélög um landgræðslu, náttúruvernd
og uppbyggingu svæða eins og t.d. í Landmannalaugum, á Þórsmörk og Emstrum.

Sæluhúsin standa öllum opin
Sæluhús Ferðafélags Íslands og deilda félagsins úti
um land eru þægilegir áningarstaðir á ferðalagi um
óbyggðir Íslands. Þau eru á 36 stöðum víðsvegar
um landið og getur allur almenningur nýtt þau óháð
aðild að félaginu.
Aðal samstarfsaðilar FÍ
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Orlof 2016
Ágætu félagar!
Enn er runninn upp sá tími ársins að ykkur
berst í hendur orlofsblað félagsins, enda er
daginn tekið að lengja og þá er tímabært að
fara að huga að sumarleyfunum og þeim
möguleikum sem eru í boði fyrir félagsmenn
Einingar-Iðju. Í þessu orlofsblaði eru þeir möguleikar kynntir og ýmsar aðrar upplýsingar sem
máli skipta fyrir félagsmenn sem hug hafa á að
nýta sér þá orlofskosti sem í boði eru. Megináhersla er eins og áður lögð á að kynna þau
orlofshús og orlofsíbúðir sem félagið hefur til
umráða og leigu til félagsmanna á komandi
sumri. Sem fyrr býður félagið hús og íbúðir af
mismunandi stærðum og gerðum, í mismunandi umhverfi og í öllum landshlutum.
Þó svo að orlofsblað félagsins sé borið
inn á öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu geta einungis félagsmenn sótt um þá
valkosti sem í boði eru í sumar og fjallað
er um í blaðinu.
Að venju eru félagsmenn einnig minntir á
réttindi sín varðandi orlof og orlofsuppbót. Þá
verður sagt frá orlofsferðum sumarsins, sem
eru að þessu sinni fjórar, en nú stendur yfir

skráning í tvær þeirra, ferðina til Englands og í
innanlandsferðina.

Ekki bara hús í boði
Að venju geta félagsmenn sótt um „Viku að
eigin vali,“ og keypt gistimiða á Fosshótel, gistimiða á nokkur KEA-hótel og greiðslumiða á
Edduhótelin. Þá verður enn og aftur boðið upp
á að kaupa Veiðikortið og Útilegukortið á sérkjörum.

Gæludýr
Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum
félagsins, nema í húsi sem félagið leigir í Kötluholti í Biskupstungum. Dæmi eru um að slæm
ofnæmistilfelli hafi komið upp og því er komið
inn í leigusamning að leigutaki skuldbindur sig
til að borga kr. 25.000 sekt ef þessi regla er
brotin.

Notið félagavefinn
Félagsmenn eru hvattir til að sækja um orlofshús og orlofsstyrki á rafrænan hátt á félagavefnum sem er á www.ein.is, nánar er fjallað
um félagavefinn í blaðinu. Umsóknareyðublað
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farin ár, en við hvetjum alla sem geta til að
sækja um á rafrænan hátt. Það flýtir mikið fyrir
úthlutunarferlinu. Ef upp koma tilvik þar sem
fleiri en einn félagsmaður býr á heimili og
ekki er hægt að nota félagavefinn þá er hægt
að prenta umsóknarblaðið út á heimasíðu
Einingar-Iðju, www.ein.is eða koma við á skrifstofum félagsins og fá umsóknarblað.
Allar nánari upplýsingar um orlofshús eru
veittar á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri, í
síma 460 3600, sigrun@ein.is eða á www.ein.is
og þar fer skráning einnig fram. Síðasti skiladagur umsókna er föstudagurinn 1. apríl,
en úthlutun fer fram nokkrum dögum síðar.
Þeir sem fá úthlutað þurfa að vera búnir að
ganga frá greiðslu í síðasta lagi 22. apríl.
Í lok apríl verður opnað á netinu fyrir laus hús.
Þá gildir fyrstir koma, fyrstir fá.
Ritnefnd Einingar-Iðju óskar félagsmönnum
alls hins besta í komandi orlofi og minnir á að
ýmsar upplýsingar varðandi hús, ferðir og annað
sem máli skiptir koma fram í blaðinu og því er
mikilvægt að geyma það og hafa við höndina.

Vika að eigin vali!
Undanfarin ár hefur félagið haft í boði styrki sem
kallast „Vika að eigin vali” og hafa þessir styrkir
verið vel nýttir af félagsmönnum. Í ár mun félagið
verja allt að kr. 5.400.000 í „Vika að eigin vali.”
Félagsmenn geta sótt um 270 slíka styrki, hver að
upphæð kr. 20.000 og er styrkloforðum úthlutað eins
og orlofshúsunum. Hægt er að sækja um á umsóknarblaði sem fylgir með orlofsblaðinu, en best er að senda
inn rafræna umsókn á félagvef Einingar-Iðju. Skilafrestur umsókna er föstudagurinn 1. apríl nk.
Hægt er að nota fjárhæðina t.d. til leigu á orlofshúsi
(ATH! ekki þau sem eru í eigu Einingar-Iðju),
hótelherbergi, tjaldvagni eða fellihýsi, flugfar innanlands eða erlendis, allt eftir óskum hvers og eins.
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Hámark á hvern félagsmann er eins og áður segir
kr. 20.000, en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði.
Dregnir verða 18 punktar af þeim félagsmönnum
sem nýta sér alla upphæðina og hlutfallslega fyrir lægri
upphæð. Greiðsla fer fram eftir að ferðalagi lýkur en
félagsmenn þurfa að framvísa reikningi fyrir dvöl eða
ferð.
„Vika að eigin vali“ gildir fram til áramóta. Það
þýðir að þeir sem fá úthlutað þurfa að koma með
reikninga eða farseðla fyrir næstu áramót til að fá
endurgreitt.
ATH! Framvísa þarf löglega númeruðum
vsk. reikningum eða farseðlum!

Muni› eftir www.ein.is
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GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA
Í BRUSSEL
Verð frá 15.500* kr.

Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Njóttu hverrar mínútu
Byggingarnar í Brussel urðu ekki til á einum degi. Og því er ástæðulaust
að ætla sér að sjá þær allar á hraða ljóssins. Það sem skiptir máli er að njóta
tímans. Virða fyrir sér smáatriði dómkirkjunnar. Finna ilminn af blómunum við
Grand Place torgið. Sötra belgískan bjór á götukaffihúsi eða dást að handverki
belgískra súkkulaðimeistara. Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa.

+ Bókaðu núna á icelandair.is

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur
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Ný íbúð í Reykjavík
Skrifað var undir samning í lok síðasta árs
um leigu á íbúð í Rauðarástíg 33 íbúð
302 í Reykjavík. Um er að ræða þriggja
herbergja íbúð, 83 fermetra, á 3. hæð.
Lyfta er í húsinu og með henni fylgir bílastæði í bílakjallara.
Íbúðin er nú þegar komin í leigu, en ástæðan fyrir þessari leigu er að eigandi íbúðar á
6. hæð í Ásholtinu, sem félagið hefur verið
með á leigu undanfarin ár, ákvað að framlengja
ekki leigusamninginn og því mun félagið missa
þá íbúð 30. apríl nk.

Hafdís E. Ásbjarnardóttir ráðin
þjónustufulltrúi

Veiðikortið
- aðeins kr. 2.500 til félagsmanna

Nýlega auglýsti félagið eftir þjónustufulltrúa til starfa á Akureyri og bárust 61
umsókn til félagsins.

Eining-Iðja býður félagsmönnum sínum
að kaupa Veiðikortið á sérkjörum. Kortið
er til sölu á skrifstofum félagsins á aðeins
kr. 2.500 en fullt verð er kr. 6.900.

Capacent sá um
ráðningarferlið og er
búið að ráða í starfið.
Nýr
starfsmaður
félagsins heitir Hafdís
E. Ásbjarnardóttir og
mun hún hefja störf
þann 1. apríl nk.
Hafdís útskrifaðist með ML gráðu í lögfræði frá Háskólanum á Akureyri 2014. Hún
hefur meðal annars starfað hjá starfsmannaþjónustu Akureyrarbæjar og hjá Landsbankanum.

Kortið veitir nær ótakmarkaðan aðgang í 35
veiðivötn víðsvegar um landið sem og tjalda
endurgjaldslaust við mörg þeirra.
Veiðikortið er að hefja sitt tólfta starfsár
og má segja að frá fyrsta degi hafi það notið
mikilla vinsælda. Enda fjölgar sífellt í þeim hópi
sem kýs að njóta heilbrigðrar útiveru með fjölskyldu við vötn og veiðar. Nú gefst fólki kostur
á að stoppa við falleg vötn, í skemmri eða
lengri tíma, án þess að þurfa að eyða miklum
tíma í að finna út hvert á að fara til að kaupa
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í vatninu og
þar fram eftir götum.

Með Veiðikortinu
fylgir veglegur bæklingur með ýtarlegum
upplýsingum,
reglur, lýsingar eru á
veiðisvæðum, kort og
myndir.
Kortið gildir fyrir
einn fullorðinn og
börn yngri en 14 ára í fylgd með korthafa.
Eiganda kortsins ber að merkja kortið á bakhlið
með kennitölu sinni. Veiðimönnum ber að
virða þær reglur sem kynntar eru á upplýsingasíðum vatnanna, en mismunandi reglur geta
gilt á milli vatnasvæðanna.
Allar frekari upplýsingar og lista um veiðisvæði er hægt að nálgast á www.veidikortid.is

Gistimiðar á Fosshótelin
Eining-Iðja er með til sölu niðurgreidda gistimiða á öll Fosshótel landsins fyrir félagsmenn.
Miðana er hægt að nota allt árið, jafnt sumar
sem vetur. Verð miða er kr. 8.500 og gildir

hann fyrir árið 2016. Hver miði gildir fyrir eina
nótt í tveggja manna herbergi með morgunverði. Á háannatíma, í júní, júlí og ágúst, þarf
að greiða eina nótt með tveimur gistimiðum.

Miðana er hægt að kaupa á skrifstofum
Einingar-Iðju. Ráðlegt er að bóka með fyrirvara,
sérstaklega í júní, júlí og ágúst. Við pöntun þarf
að koma fram að greitt verði með gistimiða og athugið að ekki er hægt að panta á
netinu ef þið ætlið að nota gistimiða.
Fosshótel bjóða upp á gistingu á níu hótelum og er í boði fjölbreytt úrval af gistingu um
allt land, ýmist sem sumarhótel eða tveggja til
þriggja stjörnu heilsárshótel. Fosshótelin eru
reyklaus hótel.
Nánari upplýsingar má finna á
www.fosshotel.is
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Gott að hafa í huga...
Komutími - brottför
Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum tíma! Ef einhver töf verður
er nauðsynlegt að láta umsjónarmann vita. Að öðrum kosti er ekki hægt
að tryggja lyklaafhendingu. Viðkomandi símanúmer koma fram á leigusamningi.

Umgengni
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og það er nauðsynlegt að við sameinumst um að ganga um þau með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa
það að leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma að þeim.
Orlofshúsagestir eru vinsamlegast beðnir um að reykja ekki innanhúss.
Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má
búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald.
Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum húsum og hafa löngu
sannað gildi sitt. Aldrei má taka rafhlöður úr þeim nema setja nýjar í staðinn eða láta umsjónaraðila eða skrifstofu félagsins vita. Munið að þessi
smátæki hafa skipt sköpum og jafnvel bjargað mannslífum. Þess vegna
verða þau að virka rétt.

Bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum og/eða vinum hús sem þeir fá
úthlutað. Framsal til annarra getur valdið því að viðkomandi félagsmaður
verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig við ef leigutakar
brjóta almennar reglur og skyldur sem þeir takast á hendur við leigu
orlofshúsa.

Ekki er leyfilegt að vera með gæludýr í orlofshúsum eða orlofsíbúðum Einingar-Iðju. Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp
í kjölfar slíks. Brot á þessu varðar tafarlausri brottvísun úr húsum eða
íbúðum auk greiðslu sektar upp á kr. 25.000.
ATH! Leyfilegt er að hafa gæludýr í Kötluholti.

Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir eða ef eitthvað vantar í húsin þá
vinsamlegast látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt
að hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 460 3600.

Ábyrgð
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu og öllu sem því fylgir. Skal hann
þrífa vel eftir sig þ.m.t. ísskáp, eldavél, bakaraofn og örbylgjuofn,
skápa, salerni og grill og skúra gólf. Einnig þrífa heita potta ef þeir
eru. Stilla skal ofna á 1–2, loka gluggum og hurðum vandlega,
taka rafmagnstæki úr sambandi og skila lykli á sinn stað. Komið
ábendingum og athugasemdum, ef einhverjar eru, til umsjónarmanna eða á skrifstofu Einingar-Iðju.




MAE

Smáratorgi 3 201 Kópavogi Sími 510 7200 Fax 510 7220 init@init.is www.init.is
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Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2016
Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undirbýr og skipuleggur ferðir
á hverju ári fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra félagsmenn í nefndina, og skulu þeir ekki eiga sæti í stjórn félagsins, en
auk þeirra á formaður félagsins, og í forföllum hans varaformaður,
sæti í nefndinni. Undanfarin ár hafa þrjár ferðir verið í boði; utanlandsferð, „Fjallaferð“ innanlands og eins dags ferð fyrir eldri félagsmenn, að auki var boðið upp á borgarferðir til Dublin og til Berlínar
í samvinnu við Ferðaskrifstofu Akureyrar á síðasta ári. Í ár verður
að venju boðið upp á þessar þrjár hefðbundnu ferðir auk þess sem
ákveðið er að bjóða upp á aðventuferð til Kaupmannahafnar.
Síðasti dagur til að skrá sig í Englandsferðina og innanlandsferðina er 15. apríl nk.

England - Lágmarksþátttöku náð
- Nokkur sæti laus!
Farið verður til Englands dagana 10. til 20. ágúst 2016. Hámark 50 manns.
Flogið verður frá Egilsstöðum til London og þaðan aftur til Egilsstaða. Gist
verður í 3 nætur í Bath, tvær nætur í Chester, 2 nætur í York og 3 nætur í
London. Gist verður í tveggja manna herbergjum á hótelum.
Ekki er ákveðið hver verður leiðsögumaður, en bílstjóri verður Sveinn
Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson.
Verð kr. 285.000 á mann. Óafturkræft staðfestingargjald
er kr. 40.000.
Dregnir verða 18 orlofspunktar frá punktaeign þeirra sem fara í ferðina.
Innifalið í verði:
 Akstur: Allur akstur erlendis.
 Flug: Egilsstaðir – London - Egilsstaðir.
 Gisting: 10 nætur í tveggja manna herbergjum á hótelum
með morgunverði.
 8 kvöldverðir innifaldir erlendis.
(Athugið! Ekki fyrsta daginn í ferðinni og frjálsa daginn
í London)
 Sigling í London.
Ekki innifalið í verði:
 Ferðir innanlands og aðgangseyrir í söfn í Englandi
ATH! Boðið verður upp á rútuferð austur á Egilsstaði 10.
ágúst og heim til Akureyrar 20. ágúst.

Ferðalýsing:
Miðvikudagur 10. ágúst 2016
Flug Egilsstaðir – London. Komum til London Gatwick kl. 17:00
þar sem stigið verður upp í rútu og keyrt til Bath (223 km).
Stoppað verður við Stonehenge og steinhringirnir þar skoðaðir.
Kvöldverður verður snæddur á leiðinni, en hann er ekki innifalinn.
Bath er afar töfrandi bær og af mörgum talinn sá fegursti á
Englandi með öllum sínum fögru görðum og göngustígum. Þar
gætir sterkra ítalskra áhrifa. Rómverjar dvöldu lengi í borginni og
skildu eftir sig merkar fornminjar og hugmyndir þeirra um borgarskipulag má sjá í Bath. Torgin í borginni eru sérstaklega falleg
og minna mjög á ítalskar miðaldarborgir. Rómversku böðin í miðborginni eru stórkostleg.
Fimmtudagur 11. ágúst 2016
Farið verður í morgunferð um bæinn Bath og ýmislegt skoðað.
Seinni partinn er frjáls tími til að skoða t.d. tehús og böð.
Kvöldverður og gist í Bath.
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Föstudagur 12. ágúst 2016
Farið verður í skoðunarferð til Cardiff. Að henni lokinni verður farið í stutta
gönguferð. Farið verður í velskan kvöldverð þar sem boðið verður upp á
velska tónlist og afþreyingu. Gist í Bath.
Laugardagur 13. ágúst 2016
Ekið frá Bath til Chester (275 km) Á leiðinni verður ekið um fallegt landssvæði, héraðið Cotswold, sem gjarnan er litið á sem hjarta Englands sökum
þess hversu vel íbúunum þar hefur tekist að varðveita gamlar byggingar og
hús með sínum sérstaka byggingarstíl. Einstaklega fallegt landslag með
skógivaxnar hlíðar og víðáttumikil engi þar sem stöku lækir eða ár setja
svip sinn á leiðina. Stoppað verður í Cheltenham, en byggð þar er afar
falleg þar sem nýklassískur byggingarstíll er afar áberandi. Komið verður til
Chester seinni part dagsins. Kvöldverður á veitingastað við árbakka í
Chester.
Sunnudagur 14. ágúst 2016
Þennan dag er hægt að velja um tvennt, tvo frábæra viðburði þar sem hægt
er að skoða það besta sem borgin hefur upp á bjóða. Annars vegar er hægt
að skoða 2000 ára sögu Chester með því að keyra um í opinni rútu, m.a.
framhjá Chester kastala, miðalda byggingum og rómönskum hringleikahúsum. Á eftir verður farið í stutta siglingu á ánni Dee. Hins vegar er hægt að
skoða dýragarð í Chester, sem er með meira en 7.000 dýrum og 400 mismunandi tegundum. Kvöldverður og gist í Chester.
Mánudagur 15. ágúst 2016
Ekið frá Chester til York (175 km). Á leiðinni verður stoppað í Liverpool til
að skoða nýuppgerð hafnarsvæði og auðvitað að heimsækja Bítlasafnið.
Áfram verður haldið og ekið meðfram Pennine Way og í gegnum fallegan
þjóðgarð sem heitir Peak District. Komið verður til York seinni partinn.
Kvöldverður og gisting í York.

Þriðjudagur 16. ágúst 2016
Um morguninn verður farið í skoðunarferð um York. T.d. verður farið að
hinu heimsfræga Jorvik Viking Center. Einnig verður farið að einni fegurstu
dómkirkju í heimi, York Minster, sem er hreint meistaraverk úr lituðu gleri
og steini með rætur í elstu sögu þjóðarinnar. Kvöldverður og gist í York.
Miðvikudagur 17. ágúst 2016
Ekið frá York til London (350 km.), skoðunarstopp í Cambridge, sem er
einn af frægustu háskólabæjum Bretlands. Hér er hægt að fara í gönguferð
með leiðsögumanni og sjá merkilegar háskólabyggingar. Komið verður til
London síðla kvölds.
Fimmtudagur 18. ágúst 2016
Ein af bestu leiðum til að skoða London er að sigla á ánni Thames. Slík
skoðunarferð mun leiða þig í gegnum 2.000 ára sögu með því að sjá frægustu staði borgarinnar. Allt frá þinghúsinu (Houses of Parliament) til Tower
of London, áfram til kastalans Royal Palace í Greenwich. Þarna getur þú siglt
áhyggjulaust í gegnum London og notið þess sem borgin hefur upp á að
bjóða á meðan leiðsögumaðurinn er að segja frá öllu í kring. Kvöldverður
og gist í London.
Föstudagur 19. ágúst 2016
Frjáls dagur til að skoða London í allri sinni dýrð. Gist verður í London.
Ath! Kvöldverður er ekki í boði þetta kvöld.

Eins dags ferðin
Eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin 22. júní 2016.
Farið verður vestur í Húnavatnssýslur. Fyrst verður farið eins og leið liggur
til Hvammstanga og þar snæddur hádegisverður. Síðan verður farið fyrir
Vatnsnesið og komið við á Blönduósi. Þaðan verður farið yfir Þverárfjall og
kaffi drukkið á Sauðárkróki. Að því loknu verður farið yfir Öxnadalsheiði og
til Akureyrar á ný.
Ferðin kostar 6.000 krónur á mann.

Aðventuferð til Kaupmannahafnar
í desember 2016
Félagið mun bjóða upp á aðventuferð til Kaupmannahafnar í byrjun desember 2016 sem verður nánar auglýst síðar.
Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og skráning í ferðirnar á
skrifstofu félagsins á Akureyri, Skipagötu 14, sími 460 3600.
Nú stendur yfir skráning í utanlandsferðina til Englands og
innanlandsferðina.
Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að skrá
í eins dags ferðina.

Laugardagur 20. ágúst 2016
Frjáls tími um morguninn áður en farið verður út á Gatwickflugvöll, en flogið verður seinnipartinn aftur til Íslands.

Borgarfjörður-Snæfellsnes
Fjögurra daga vorferð verður farin suður í Borgarfjörð og á
Snæfellsnes 27. til 30. júní 2016, ef næg þátttaka fæst.
Hámark 50 manns.
Mánudagur:
Lagt upp frá Akureyri, með viðkomu í Varmahlíð þar sem
leiðsögumaður slæst í hópinn. Ekið sem leið liggur í Hnappadalinn, með viðkomu í t.d. Borgarvirki, Bifröst og fleiri stöðum, eftir því sem tími og veður leyfir. Einnig er kjörið að
skoða nærumhverfi hótelsins þegar þangað er komið.
Þriðjudagur:
Hringferð um Borgarfjörð. Gist á Hótel Eldborg.
Miðvikudagur:
Ekinn hringurinn á Snæfellsnesi með viðkomu í sjávarþorpum og öðrum áhugaverðum stöðum þar. Aftur er gist á
Hótel Eldborg.
Fimmtudagur:
Farið í Stykkishólm, nágrenni bæjarins skoðað, sem og gamli
bærinn þar. Ekið um Skógarströnd og Bröttubrekku áleiðis
heim. Ýmsir staðir skoðaðir á leiðinni, eftir því sem tími og
veður leyfir. Ekið heim á leið, með viðkomu í Varmahlíð þar
sem leiðsögumaður kveður hópinn.
Ferðin kostar kr. 33.000 á mann. Innifalinn er allur
akstur, gisting í svefnpokaplássi og leiðsögn.
Óafturkræft staðfestingargjald er 10.000 krónur.
Grillað verður eitt kvöld og þá lagt til grillkjöt og kartöflusalat. Að öðru leyti verður fólk að nesta sig sjálft.
Leiðsögumaður Kristín Sigurrós Einarsdóttir, bílstjóri
Sveinn Sigurbjarnarson og fararstjóri Björn Snæbjörnsson.

VIÐ TÓKUM
ÁKVÖRÐUN:
AÐ VEITA BESTU
BANKAÞJÓNUSTU
Á ÍSLANDI ...
... svo þú eigir
auðveldara með að
taka þínar ákvarðanir

Við tökum vel á móti þér í næsta
útibúi og á islandsbanki.is
islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook
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Útilegukortið
Sumarið 2016 býður Eining-Iðja félagsmönnum enn
og aftur upp á að kaupa Útilegukortið. Fullt verð er kr.
15.900 en verð til félagsmanna er kr. 9.000.
Með því að kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn
því sparað verulega. Kortið veitir tveim fullorðnum og fjórum börnum undir 16 ára aldri fría gistingu á 41 tjaldsvæði
samstarfsaðila Útilegukortsins í allt að 28 gistinætur á
hverju starfsári þess. Engin takmörk eru fyrir því hve oft má
koma á hvert tjaldsvæði innan gistináttanna 28 en einungis má gista í fjórar nætur samfellt í hvert skipti. Korthafar
verða því að framvísa kortinu fyrir hverja nótt sem gist er á
tjaldstæðinu og verður þá ein gistinótt strikuð út hverju
sinni. Útilegukortið er í gildi eins lengi og tjaldsvæðin eru
opin.

Útilegukortið gildir
fyrir tjöld, tjaldvagna,
fellihýsi, hjólhýsi og
húsbíla.
Ath! gistináttaskattur er ekki innifalinn í
Útilegukortinu.
Frekari upplýsingar
um kortið má fá á
vefsíðunni
www.utilegukortid.is

Dagpeningar úr sjúkrasjóði
Frá árinu 2016 er útgáfu skattkorta hætt en í staðinn
er notaður rafrænn persónuafsláttur og þar sem skattkort eru orðin rafræn er ekki lengur hægt að skila
þeim inn til félagsins. Því þurfa félagsmenn að skrifa
undir beiðni um nýtingu persónuafsláttar, þ.e. ef félagið á að nýta hann, þegar skilað er inn umsókn um
dagpeninga.
Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi
við nýjustu upplýsingar af vefsvæði Ríkisskattstjóra getur

ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum
að óska eftir því að félagið hætti að nýta persónuafslátt
tímabundið. Það er því mikilvægt að upplýsingar frá RSK
séu sóttar á vefsvæði sama dag og beiðni þessi er send
Einingu-Iðju. Ef athugasemd fylgir yfirliti yfir nýtingu á
persónuafslætti þínum á vefsvæði RSK kann að vera
nauðsynlegt að þú hafir samband við Ríkisskattstjóra til að
fá ítarlegari upplýsingar um persónuafslátt og hvernig
hann megi nýta.

Hækkun styrkja úr sjúkrasjóði
Á fundi stjórnar sjúkrasjóðs félagsins sem fram fór í
desember var samþykkt að hækka ýmsa styrki sem
greiddir eru úr sjúkrasjóði félagsins.
Frá og með 1. janúar sl. hækkuðu því styrkir
vegna kaupa á heyrnartækjum og gleraugnaglerjum úr
kr. 15.000 í kr. 25.000 á þriggja ára fresti. Styrkur vegna

líkamsræktar hækkaði úr kr. 10.000 í kr. 15.000 á ári.
Aðrir styrkir, s.s. laseraðgerðir á augum og glasa/tæknifrjóvgun sem hafa verið kr. 30.000 hækkuðu í kr. 40.000.
Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má lesa meira
um styrki og dagpeninga sem greiddir eru úr sjúkrasjóðnum.

Gistimiðar á Keahótel
Hjá félaginu eru til sölu fyrir félagsmenn gistimiðar á nokkur
Keahótel sem niðurgreiddir eru af Einingu-Iðju. Miðarnir eru til
sölu á öllum skrifstofum félagsins.
Ráðlegt er að bóka með fyrirvara, en við pöntun verður að koma fram að
greitt verði með gistimiða. Morgunverður af hlaðborði er innifalinn á
öllum hótelum Keahótela.
ATHUGIÐ! Ekki er hægt að nota þessa miða um jól og áramót.

16. maí -30. september

Eins manns herbergi með sturtu
Tveggja manna herbergi með sturtu

Pr. nóttt

1. október - 15. maí
Pr. nótt

Kr:
K 13
13.500.500
Kr: 17.500.-

Kr:
K 8.200,8 200
Kr: 11.200,-

Reykjavík Lights / Skuggi hótel /
Storm hótel í Reykjavík
Eins manns herbergi með sturtu
Kr: 15.900.Tveggja manna herbergi með sturtu Kr: 20.800.-

Kr: 10.100,Kr: 13.400,-

1. október - 15. maí

Hótel Kea Akureyri

Pr. nóttt

Pr. nótt

Eins manns herbergi með sturtu
Tveggja manna herbergi með sturtu

Kr:
K 16.400,16 400
Kr: 21.200,-

Kr:
K 11.900,11 900
Kr: 15.700,-
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16. maí -30. september

Hótel Norðurland Akureyri

Muni› eftir www.ein.is

Náðu þér í KLUKK
- tímaskráningarapp fyrir snjallsíma
Klukk er nýtt ókeypis tímaskráningarapp fyrir Android/
iOS sem er ætlað að hjálpa launafólki að halda utan
um vinnustundir.
Notandi skráir vinnutímana sína með Klukk og hefur
þannig yfirsýn yfir unnar vinnustundir. Í klukk er hægt að
virkja staðsetningarbúnað sem minnir notandann á að
klukka sig inn og út. Einnig má á einfaldan hátt fá tímaskýrslu senda í tölvupósti sem Excel skjal. Þannig má á auðveldan hátt nálgast yfirlit yfir unna tíma í mánuði og bera
saman við greiddar vinnustundir á launaseðli. Þannig
hjálpar Klukk upp á að þú fáir rétt greitt frá þínum launagreiðanda.

Klukk er ókeypis og er komið í Appstore (Iphone)
og Playstore (Android). Félagsmenn eru hvattir til að ná í
appið og byrja að prófa.
Nánari upplýsingar um appið má finna á
www.asi.is/klukk

Miðar í Hvalfjarðargöng
Minnt er á að hægt er að kaupa miða í Hvalfjarðargöngin
á skrifstofum Einingar-Iðju á Akureyri, Siglufirði og
Dalvík. Hver miði kostar aðeins kr. 635. Einnig er hægt
að kaupa miða hjá fulltrúum félagsins í Ólafsfirði, í
Hrísey, á Grenivík og í Grímsey.

Starfsfólk Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar
sendir félagsmönnum Einingar-Iðju
orlofskveðjur
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Kötluholt

Eining - Iðja
Ýmsar hagnýtar upplýsingar um orlofshúsnæði félagsins 2016.
Svefnpl.

Barnarúm Sængur

Lín

Einarsstaðir

45

6

umsjónm.

6

*
*

Tjarnargerði

81

9

já

9

nei

45

6

umsjónm.

6

Handklæði Klútar
nei

já

Sturta Ísskápur Eldavél
já

já

Örb.ofn

já

já

Borðbún.
8

Grill
gas

Útvarp
já

Sjónvarp

H. pottur

já

já

Skiptid.
föstud.

Verð
24.000

*

já

já

já

já

já

10

gas

já

já

já

föstud.

24.000

nei

já

já

já

já

já

8-12

gas

já

já

já

föstud.

28.000
24.000

75

8

já

8

nei

nei

já

já

já

já

já

8

gas

já

já

já

föstud.

Flókalundur, Vatnsfirði

40

6

nei

6

nei

nei

já

já

já

já

já

8

kola

já

já

**

föstud.

21.000

Útgarður 6, Egilsst.

81

5+

já

6

nei

já

já

já

já

já

8-12

gas

já

já

nei

föstud.

26.000

Ljósheimar 12a, R.vík

96

6

já

6

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

27.000

Ljósheimar 14a, R.vík

82

6

já

6

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

27.000

Sólheimar 27, 7. hæð, R.vík

83

6

já

6

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

27.000

Sólheimar 27, 4. hæð, R.vík

101

6

já

6

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

27.000

Ásholt 2, R.vík

108

6

já

7

nei

já

já

já

já

já

8-12

nei

já

já

nei

miðv.d.

27.000

*
*
*
*
*
*



Svignaskarð

Leigu- og skiptibústaðir
Einarsstaðir

45

6

umsjónm.

6

*

*

já

já

já

já

já

10

gas

já

já

já

föstud.

24.000

Munaðarnes

52

6

umsjónm.

6

nei

nei

já

já

já

já

nei

8

kola

já

já

já

föstud.

24.000

Brekkuskógur

46

6+

já

6

já

já

já

já

nei

6-10

kola

já

já

já

föstud.

24.000

50

5+

já

7

nei

nei

já

já

já

já

8

gas

já

já

já

föstud.

24.000

Bjarteyjarsandur

57

6+

já

8

*
*
*

*

Ölfusborgir

já

já

já

já

já

nei

12

gas

já

já

já

föstud.

24.000

Úlfljótsvatn

55

5+

umsjónm.

8

nei

nei

já

já

já

já

já

10-12

kola

já

já

já

föstud.

24.000

Kötluholt

65

6+

já

7

nei

nei

já

já

já

já

já

8-12

gas

já

já

já

föstud.

24.000

Garðshorn

60

7+

nei

6

nei

nei

já

já

já

já

já

8

gas

já

já

nei

föstud.

21.000

Klifabotn

50

6-8

já

8

nei

nei

nei

já

já

já

já

10-12

kola

já

já

nei

föstud.

21.000

* Fæst gegn gjaldi hjá umsjónarmanni
** Heitur pottur við sundlaug

Punktafrádráttur fyrir hús og íbúðir er 24 fyrir fyrstu tvær vikur og síðustu viku

+ Svefnloft, dýnur eða gestarúm.

sumarsins en 36 fyrir aðrar sumarvikur.
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Stærð
Illugastaðir



EINING-IÐJA



Ath.: Umsóknarblað er einungis fyrir félagsmenn
36

22.jún
til
29.jún

36

29.jún
til
6.júl

6

36

6.júl
til
13.júl

8.júl
til
15.júl

7

36

13.júl
til
20.júl

15.júl
til
22.júl

8

36

20.júl
til
27.júl

22.júl
til
29.júl

9

36

27.júl
til
3.ágú

29.júl
til
5.ágú

15

10

36

3.ágú
til
10.ágú

5.ágú
til
12.ágú

11

36

10.ágú
til
17.ágú

12.ágú
til
19.ágú

12

36

17.ágú
til
24.ágú

19.ágú
til
26.ágú

EINING-IÐJA, SKIPAGÖTU 14, 600 AKUREYRI, SÍMI 460 3600, SÍMBRÉF 460 3601

Síðasti skiladagur umsókna er 1. apríl 2016

20.000.- kr. 18 punktar í frádrátt.

36

15.jún
til
22.jún

5
1.júl
til
8.júl

Vika að eigin vali

24

8.jún
til
15.jún

4
24.jún
til
1.júl

24

5

Reykjavík

1.jún
til
8.jún

3
17.jún
til
24.jún

Punktafrádráttur:

1
1
1
2
3
1
6
1
1
1
1
1
1
1

Fjöldi
húsa

Klifabotn í Lóni
Garðshorn
Bjarteyjarsandur
Brekkuskógur
Einarsstaðir
Egilsstaðir
Illugastaðir
Tjarnargerði
Flókalundur
Svignaskarð
Munaðarnes
Úlfljótsvatn
Kötluholt
Ölfusborgir

Landssvæði

2
10.jún
til
17.jún

1

3.jún
til
10.jún

24

24.ágú
til
31.ágú

26.ágú
til
2.sep

13

Vinnusími: ______________
Vinnustaður: ___________________________________Sími: ________________
Hér fyrir neðan er gefinn kostur á að sækja um eina viku með allt að sex valmöguleikum fyrir stað og tímabil.
Athugið að þið getið ekki sótt um skyggðar vikur.
Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost en 2, 3, 4, 5, 6 til vara.
ATH! Merkið ekki í fleiri en 6 reiti samtals !!

Heimili: ______________________________________________Póstfang: __________________________________________

Kennitala:______________________________

Umsókn um orlofsbústað sumarið 2016



Umsækjandi: _________________________________________________

EINING-IÐJA





Félagið hvetur alla félagsmenn sem geta til að sækja um á rafrænan hátt
á félagavefnum. Það flýtir mikið fyrir úthlutunarferlinu.

Muni› eftir www.ein.is

Eining-I›ja

16
Fyrir
frímerki

Skipagötu 14
600 Akureyri

Átta íbúðir í Reykjavík

Flestir sem nýta sér orlofsíbúðir vilja komast
úr þéttbýlinu í kyrrð og víðáttu sveitanna til
þess að slaka þar á og endurnýja orkuna,
en ekki allir. Orlofsíbúðir félagsins í
Reykjavík eru mikið notaðar allan ársins
hring af félagsmönnum Einingar-Iðju.
Félagið er nú með í notkun átta íbúðir í
Reykjavík, á sjö en leigir eina. Tvær þeirra eru
notaðar sem sjúkraíbúðir. Íbúðirnar eru allar
miðsvæðis í borginni og því mjög vel staðsettar.
Tvær íbúðir í Sólheimum
Félagið á tvær íbúðir í fjölbýlishúsinu Sólheimar
27. Önnur íbúðin er 104 m2 fjögurra herbergja
íbúð á 4. hæð og hin er 89 m2 þriggja herbergja íbúð á sjöundu hæð.
Tvær íbúðir í Ljósheimum
Eining-Iðja á tvær orlofsíbúðir í fjölbýlishúsum við Ljósheima, báðar eru þær fjögurra herbergja. Íbúðirnar eru búnar öllum helstu heimilistækjum og í hvorri íbúð er svefnpláss fyrir sex
manns.
Tvær íbúðir í Ásholti
Félagið á tvær íbúðir í Ásholti 2, önnur íbúðin er
notuð sem sjúkraíbúð og er á 3. hæð. Hin íbúðin er á 4. hæð og er einstaklega glæsileg. Hún
er fjögurra herbergja, 107 m2 að stærð.
Íbúð í Rauðarárstíg 33 – Nýtt 2016 –
Fyrr á árinu tók félagið á leigu eina íbúð í
Rauðarárstíg 33, íbúð 302. Um er að ræða
þriggja herbergja íbúð, 83m2, á 3. hæð. Lyfta er
í húsinu og með henni fylgir bílastæði í bílakjallara.
Íbúð í Sóltúni
Sjúkrasjóður félagsins keypti í byrjun árs 2014
eina íbúð í Sóltúni 30.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir
á skrifstofum félagsins.
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Illugastaðir í
Fnjóskadal

Tjarnargerði
T
j
ði í
Eyjafjarðarsveit

Orlofshúsabyggðin á Illugastöðum í
Fnjóskadal er fyrir löngu kunn flestum
landsmönnum, svo margir hafa dvalið þar
eða litið við hjá vinum og kunningjum sem
þar hafa dvalið. Illugastaðir eru sívinsæll
sumardvalarstaður og vert að benda á að
félagið á þar eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða,
hús nr. 26.

Sumum hentar betur að komast í orlofshús í næsta nágrenni við heimabyggð
sína í stað þess að þurfa að aka um
langan veg. Fyrir þá sem eru tímabundnir en vilja samt komast í gott frí og
róandi umhverfi er nokkurra ára gamalt
hús, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit, mjög
góður kostur.

Eining-Iðja á fjórtán orlofshús að Illugastöðum
sem öll eru með heitum pottum. Nokkur þeirra
eru leigð til annarra stéttarfélaga í skiptum fyrir
orlofshús annars staðar á landinu.
Illugastaðir eru ákaflega vinsæll orlofsdvalarstaður, ekki síst meðal félagsmanna EiningarIðju, enda er ekki löng ferð úr Eyjafirðinum yfir
í Fnjóskadal (45 km frá Akureyri). Fnjóskadalur
státar af náttúrufegurð og er dalurinn sannkölluð perla fyrir náttúruunnendur, sérstaklega
þá sem áhuga hafa á gönguferðum, jafnt að
sumri sem vetri.
Í orlofshúsum félagsins á Illugastöðum eru
svefnpláss fyrir átta manns í hverju húsi.
Á Illugastöðum er meðal annars sundlaug,
heitur pottur, gufubað og lítil verslun í þjónustumiðstöðinni. Leikvöllur er á svæðinu með
leiktækjum fyrir börnin. Stutt er yfir í Vaglaskóg þar sem miklir möguleikar eru til gönguferða.

Húsið er vel búið með heitum potti og með
öllum þeim þægindum sem flestir vilja hafa í
orlofshúsum. Í húsinu er svefnpláss fyrir níu
manns.
Ekki þarf að spyrja að náttúrufegurðinni
fremst í Eyjafirðinum og frá Tjarnargerði er til
dæmis örstutt í Leyningshóla og fleiri náttúruperlur. Í Tjarnargerði sameinast þeir kostir að
þangað tekur stuttan tíma fyrir félagsmenn
Einingar-Iðju að fara og þar er gott að vera,
slaka á og safna orku í sumarfríinu.
Lyklar að Tjarnargerði eru afhentir
á skrifstofu félagsins í Skipagötu 14
Akureyri.

Lyklar að orlofshúsunum
á Illugastöðum eru afhentir
í þjónustumiðstöðinni á staðnum.

Veist þú að
Verktakar njóta ekki
sama réttar og launafólk
17

Einarsstaðir á Héraði

Víðfræg veðurblíða Fljótsdalshéraðs
ásamt náttúrufegurð ætti að tryggja
ánægjulega dvöl í orlofshúsunum á
Einarsstöðum á Héraði. Óhætt er að
fullyrða að Fljótsdalshérað er eitt hið
veðursælasta á landinu.
Í orlofshúsahverfinu á Einarsstöðum hefur
Eining-Iðja til umráða þrjú hús. Einarsstaðir
hafa notið mikilla vinsælda sem orlofsdvalarstaður og hafa verið með eftirsóttustu stöðum
félagsins, meðal annars vegna hinnar rómuðu
veðurblíðu. Einarsstaðir eru einnig vel staðsettir
fyrir þá sem vilja nýta fríið í að ferðast og njóta
þess að skoða nokkrar af helstu náttúruperlum
landsins, en vilja um leið hafa fastan samastað í
orlofshúsi. Margar af helstu náttúruperlum
austfirðinga eru innan seilingar og af Héraði er
stutt til allra staða á Austurlandi. Frá Einarsstöðum er jafnframt stutt í alla nauðsynlega
þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn því
staðurinn er aðeins tólf kílómetrum sunnan
Egilsstaða, miðja vegu milli Egilsstaða og Hallormsstaðar.

Orlofsíbúð á
Egilsstöðum

Klifabotn í Lóni

Eining-Iðja á íbúð í fjölbýlishúsinu við
Útgarð 6 á Egilsstöðum og nýtur sú íbúð
mikilla vinsælda - væntanlega ekki síst
vegna hinnar rómuðu veðursældar á
Héraði.

Orlofshúsasvæðið Klifabotn í Lóni hefur
reynst vinsælt meðal félagsmanna
Einingar-Iðju. Þar ríkir enda skaftfellsk
kyrrð og veðursæld í skjóli stærsta jökuls
Evrópu, Vatnajökuls.

Íbúðin var öll tekin í gegn fyrir sumarið
2013 og er öll hin glæsilegasta. Egilsstaðir er
höfuðstaður Austurlands og þaðan liggja vegir
til allra átta. Það ætti því að vera hægur vandi
að dvelja í orlofsíbúð á Egilsstöðum og skipuleggja þaðan ferðir um nánast allt Austurland
án þess að þurfa að gista annars staðar. Á
Egilsstöðum er hægt að fá alla þá þjónustu
sem ferðafólk þarf á að halda, meðal annars er
þar glæsileg sundlaug sem upplagt er að nýta
og njóta.
Íbúð Einingar-Iðju á Egilsstöðum er þriggja
herbergja og að sjálfsögðu búin öllum helstu
heimilistækjum. Íbúðin er á neðstu hæð í
þriggja hæða fjölbýlishúsi. Við hana er góður
sólpallur og skjólveggir.
Lyklar eru afhentir á skrifstofu
Einingar-Iðju í Skipagötu 14 á Akureyri.

Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Klifabotn, er í Þórisdal í Lóni, skammt austan
við Laxá, og stendur við Strandaháls í Bæjarhreppi, sem nú er reyndar hluti af Sveitarfélaginu Hornafirði.
Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í
Klifabotni, rúmgott og vel búið. Í hverfinu er
leikvöllur fyrir börnin og sameiginleg gufubaðsstofa fyrir orlofshúsabyggðina. Um 30
kílómetrar eru frá Klifabotni að Höfn í Hornafirði en þar er fjölbreytt þjónusta, meðal annars
sundlaug og golfvöllur. Svæðið býður upp á
skemmtilega ferðamöguleika, hvort heldur fólk
vill ferðast á bílum, hestum eða á tveimur jafnfljótum. Umhverfið er ægifagurt og stórbrotið
og meðal annars stutt í hin rómuðu Lónsöræfi.
Fjallahringurinn, sem skýlir Lónsbúum og
gestum þeirra, er fagur með Eystra- og VestraHorn sem útverði.
Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Veist þú að
Fyrir hvern mánuð vinnur
þú þér inn að lágmarki
Glerárgötu 34 - 600 Akureyri | Þórunnartúni 2 - 105 Reykjavík
^şŵŝ͗ϰϲϰϲϰϬϬͮƌĂŌĂŬŶΛƌĂŌĂŬŶ͘ŝƐͮǁǁǁ͘ƌĂŌĂŬŶ͘ŝƐ
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tvo daga í frí á launum.
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Garðshorn í Ölfusi

Í landi Bakka II í Ölfusi stendur orlofshúsið Garðshorn. Húsið er um 100 metra frá
þjóðveginum til Þorlákshafnar, um 6 kílómetra frá Hveragerði.
Fyrir þá sem vilja vera í næði og útaf fyrir sig
er gott að dvelja í Garðshorni því húsið stendur
ekki í orlofshúsabyggð heldur eitt og sér. Engu
að síður er örstutt í alla þjónustu því Garðshorn
er í aðeins um 6 kílómetra fjarlægð frá Hveragerði og þar með er ekki heldur langt til Selfoss
eða höfuðborgarsvæðisins. Við bústaðinn er
nýlega byggt gestahús.
Meðal þess sem finna má í næsta nágrenni
Garðshorns í Ölfusi eru manngerðir hellar uppi
í hlíðinni ofan við húsið. Þaðan er einnig mjög
víðsýnt um Suðurlandsundirlendið.
Í Garðshorni eru tvö svefnherbergi og svefnpláss fyrir 6 til 8 manns.
Lyklar eru afhentir á skrifstofu
félagsins í Skipagötu 14 á Akureyri.

Veist þú að
Allt launafólk
á rétt á orlofi

Dýrahald
bannað!

Brekkuskógur í
Biskupstungum
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Ölfusborgir

Biskupstungurnar eru á meðal vinsælustu
orlofssvæða á landinu og ekki að ástæðulausu. Svæðið hefur upp á allt það að
bjóða sem orlofshúsagesti kann að vanhaga um eða langa til að gera; góða
aðstöðu, fallegt umhverfi og fjölbreytta
möguleika til þess að njóta þess sem hver
og einn vill fá út úr fríinu sínu.

Í fögru umhverfi Hveragerðis og nágrennis er rótgróið orlofshúsahverfi, Ölfusborgir, sem margir kannast við af eigin
reynslu eða af afspurn. Það sama gildir
um þetta svæði og önnur orlofshúsasvæði
í Árnessýslunni að þaðan er stutt í alla
hugsanlega þjónustu og stutt í margar af
helstu náttúruperlum landsins.

Eining-Iðja hefur til afnota tvö orlofshús í
Brekkuskógi. Annað húsið kallast A-hús, en
hitt kallast C-hús. Við húsin er meðal annars
verönd með heitum potti og aðstaða fyrir gesti
er öll eins og best gerist. Í orlofshúsahverfinu í
Brekkuskógi er þjónustumiðstöð þar sem er
meðal annars sjónvarp, myndbandstæki, sími,
bókasafn, spil og salur til sameiginlegra afnota
fyrir gesti. Þar er einnig baðhús með gufuböðum, heitum pottum og sturtum. Lítill leikvöllur
er á svæðinu og aðstaða til að spila míni-golf.
Stutt er úr Biskupstungunum yfir í byggðakjarnann við Laugarvatn og raunar má segja að
„stutt“ sé úr Biskupstungunum um allt Suðurland þar sem margar af helstu náttúruperlum
landsins er að finna. Í Árnessýslu er jafnframt
umfangsmikil þjónusta við ferðamenn og því af
nógu að taka fyrir þá sem dvelja í orlofshúsum
í Brekkuskógi og vilja leita sér afþreyingar í
nágrenninu.

Orlofshúsið sem félagsmenn Einingar-Iðju
geta tekið á leigu í Ölfusborgum er 50 m2 að
stærð með sex svefnplássum og barnarúmi.
Sængur eru í húsinu og lín fæst leigt hjá umsjónarmanni gegn gjaldi. Allur hefðbundinn
búnaður er í húsinu, svo sem sturta, ísskápur,
eldavél, örbylgjuofn, borðbúnaður fyrir átta
manns, grill, útvarp, sjónvarp og svo það sem
mörgum finnst orðið ómissandi í orlofinu;
heitur pottur.
Knattspyrnuvöllur og leikaðstaða fyrir börn
er sameiginleg á svæðinu og einnig er hægt að
kaupa veiðileyfi.
Úr Ölfusborgum er stutt til margra þorpa
og kauptúna á Suðurlandi. Eins eru margar
skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu. Ýmislegt er í boði fyrir ferðamenn í Hveragerði sem
er rétt hjá orlofssvæðinu. Þar er sundlaug
með vatnsrennibraut og blómaverslanir. Ölfusborgir eru í Ölfushreppi í Árnessýslu. Þaðan er
mikið og fallegt útsýni yfir undirlendið á Suðurlandi.

Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Að gefnu tilefni hefur verið sett inn í leigusamning að stranglega er bannað
að hafa með sér hunda eða önnur gæludýr í orlofshús eða íbúðir félagsins.
Upp hafa komið alvarleg ofnæmistilfelli vegna brots á þessari reglu.
Framvegis verður krafist greiðslu að upphæð kr. 25.000 verði þessi regla brotin.
n.
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Svignaskarð í
Borgarfirði

Munaðarnes í
Borgarfirði

Bjarteyjarsandur
j t j
d
í Hvalfirði

Borgarfjörðurinn hefur um árabil notið
vinsælda sem sumardvalarstaður. Þar er
öll þjónusta við ferðamenn í föstum
skorðum og ganga má að gæðunum
vísum en um leið fjölbreytni og frumleika.

Orlofshúsahverfið í Munaðarnesi hefur
notið vinsælda meðal landsmanna um
árabil enda er þjónusta við ferðamenn á
þessu svæði komin í mjög fastar skorður,
aðstaðan eins og best verður á kosið og
möguleikarnir óþrjótandi.

Sumarhúsið er vel útbúið að innan og
með heitum potti, stórri verönd og útigrilli. Það er í fjallshlíð mót suðri og er
útsýnið afar fagurt. Góðar gönguleiðir eru
í nágrenninu og leiðsögn fáanleg í styttri
og lengri ferðir.

Stór orlofshúsahverfi hafa byggst upp í Borgarfirðinum á vegum fjölmargra stéttarfélaga og
landssambanda. Eitt þessara orlofshúsahverfa
er í Svignaskarði. Vorið 2012 tók félagið í notkun nýtt og glæsilegt 75 fm hús með öllum
helstu þægindum og heitum potti. Leiktæki
fyrir börn er víða að finna á þessu svæði, tveir
sparkvellir eru í hverfinu og míni-golfvöllur.
Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja frá
orlofshúsunum og stutt er í frábærar sundlaugar, til dæmis í Borgarnesi og á Varmalandi.
Í Borgarfirðinum er margt að sjá og mjög
fjölbreyttir möguleikar til afþreyingar og útiveru.
Golfvöllur er að Hamri, rétt utan við Borgarnes og hestaleigur eru nokkrar í næsta nágrenni. Þá er víða hægt að kaupa ódýr veiðileyfi í vötn í nágrenninu, t.d. Hreðavatn og
Langavatn. Veiðileyfi fyrir Hreðavatn eru seld í
Hreðavatnsskála og í Langavatn í Hyrnunni.
Ferðir á Langjökul njóta vinsælda og þannig
mætti lengi telja. Frá Svignaskarði er stutt að
fara til þess að skoða ýmsa fagra og markverða
staði, bæði í náttúrufræðilegu og sögulegu
samhengi. Borg á Mýrum og Reykholt eru
meðal þekktustu staða Íslandssögunnar og
Grábrókarhraun, Hreðavatn, Baula, Barnafossar,
Surtshellir, Glanni og Paradísarlaut eru meðal
helstu náttúruperla landsins.

Eining-Iðja hefur til umráða eitt hús í Munaðarnesi. Heitur pottur er við húsið.
Það sem fram kemur í umfjöllun um kosti og
möguleika sem fylgja dvöl í orlofshúsum í
Svignaskarði í Borgarfirði gildir alveg jafnt um
orlofshúsið sem félagið hefur til umráða í
Munaðarnesi.
Fjölmargir möguleikar eru til afþreyingar og
slökunar í Borgarfirðinum sem of langt mál
væri að telja upp hér. Veðursæld Borgarfjarðar
er mikil og skjólgott í orlofshúsahverfunum.
Margar skemmtilegar gönguleiðir eru í nágrenni orlofshúsahverfanna, til dæmis upp
með hinni frægu og fögru Norðurá. Í Borgarnesi er síðan ein af glæsilegustu sundlaugum
landsins.
Borgarfjörðurinn hefur upp á fjölmargt
annað að bjóða, hvort heldur dvalargestir eru
að leita eftir menningarviðburðum, sögustöðum, náttúrufyrirbærum, útivistarmöguleikum
eða annarri afþreyingu til að lífga upp á sumarfríið.

Í næsta nágrenni er Hótel Glymur, Veitingaskálinn Ferstikla, sundlaug, veiðivötn, golfvellir,
söfn, fjórhjólaleiga, hestaleiga og margt fleira
skemmtilegt.
Í Hvalfirðinum er mikið um skemmtilegar og
fallegar gönguleiðir. Á staðnum er hægt að
nálgast upplýsingar um hinar ýmsu leiðir en
einnig er hægt að panta leiðsögn um ákveðin
svæði. Áhersla er lögð á náttúru, umhverfi,
sögustaði og menningarminjar. Dæmi um
styttri ferðir eru um Miðsand (braggahverfið),
fjöruganga og ganga um Botnsdalinn. Lengri
ferðir eru t.d. fornu þjóðleiðirnar tvær; Leggjabrjótur (á Þingvöll) eða Síldarmannagötur
(í Skorradal). Ganga upp að Glym, hæsta fossi
landsins og/eða Hvalvatni eru einnig dæmi um
lengri gönguferðir.
Sérstaða svæðisins, auk útsýnis og kyrrðar,
er að bæjarhúsin á Bjarteyjarsandi eru í
göngufjarlægð. Þjónustan og starfsemin sem
þar er í boði er mikill fengur fyrir sumarbústaðaleigjendur og gesti. Heimsókn í fjárhús,
hænsnakofa eða Gallerí Álfhól er skemmtun
fyrir alla aldurshópa.
Lyklar eru afhentir á staðnum.

Talnalás er á húsunum.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Þjónustumiðstöð er á svæðinu
þar sem lyklar eru afhentir.
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CITROËN C4

umtalaði
HVER ER ÞESSI CACTUS?
Hugmyndafræðin að baki Citroën C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir
sem skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus er líka sérstaklega
sparneytinn en hann eyðir einungis frá 3,4 l/100 km og losar aðeins 89 g/km.
C4 Cactus hefur aldeilis slegið í gegn. Nú þegar hefur hann hlotið 25 verðlaun víðsvegar um heiminn.
Þar á meðal hlaut hann titilinn Bíll ársins 2016 á Íslandi í sínum flokki.

VERÐ FRÁ EINUNGIS

2.690.000 KR.

Velkomin í reynsluakstur

Frá

CO2

Frá

3,4
89

l/100 km

g/km

citroen.is
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 8-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara.
Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Flókalundur í
Vatnsfirði

Úlfljótsvatn
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Eining-Iðja býður félögum sínum til leigu
sumarhús við suðurenda Úlfljótsvatns, í
aðeins 70 km fjarlægð frá Reykjavík. Tvö
svefnherbergi eru í húsinu auk svefnlofts.
Það er búið öllum venjulegum eldhúsbúnaði, auk þess útvarpi, sjónvarpi,
kolagrilli og heitum potti. Sundlaug er í
nágrenninu og gestir bústaðarins hafa
aðgang að bátum og veiði í vatninu.
Glæsileg þjónustumiðstöð er að Úlfljótsvatni
með góðri aðstöðu fyrir gesti þar sem m.a. er
gufubað og billjardborð.
Gönguleiðir eru margar og vinsælar um allt
nærliggjandi svæði. Þær eru mjög skemmtilegar, nokkuð grónar og margt að sjá. Í góðu
veðri má sjá vítt og breitt en mjög fallegt útsýni
er á þessum slóðum.
Frá Úlfljótsvatni er stutt til margra vinsælla
ferðamannastaða, svo sem Gullfoss, Geysis,
Þingvalla, Laugavatns og fleiri staða.
Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

Líklega þekkja færri fegurð Vestfjarðakjálkans af eigin raun en ýmis önnur svæði
á landinu - en fegurðin er ekki minni fyrir
þá sök! Vatnsfjörður á Barðaströnd er fullur
af sögu og þar er fagurt um að litast.
Flókalundur í Vatnsfirði hefur um árabil
verið meðal vinsælli sumardvalarstaða landsins.
Vatnsfjörður er á Barðaströnd - á „suðurströnd“
Vestfjarðanna - og þar er veðursælt, gróðursælt
og skjólgott. Fjölmargir áhugaverðir staðir eru í
nágrenninu og má nefna Látrabjarg og Rauðasand. Ótal tækifæri eru fyrir þá gesti sem njóta
vilja náttúruskoðunar og sagan er við hvert fótmál í Vatnsfirði. Þar er talið að Hrafna-Flóki hafi
dvalið þegar hann gaf Íslandi nafn og þá meðal
annars gengið upp á Lónfell.
Einnig er þar nýleg sundlaug. Þá er vert að
benda á áhugaverðan valkost sem er að nota
Breiðafjarðarferjuna Baldur en hún siglir milli
Brjánslækjar í Vatnsfirði og Stykkishólms með
viðkomu í Flatey. Það eru því margir möguleikar til styttri og lengri ferða fyrir þá sem dvelja í
orlofshúsum í Vatnsfirði.
Í Flókalundi er þjónustumiðstöð
við sundlaugina og þar má nálgast
lykla að húsinu.
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Bústaðurinn er staðsettur í landi Tjarnar
rétt við Syðri-Reyki. Mjög stutt frá
Reykholti. Bústaðurinn er um 65 fermetrar, í honum eru tvö svefnherbergi auk
svefnlofts. Leigjendur verða að taka með
sér rúmföt og handklæði. Í bústaðnum
er þvottavél. Heitur pottur er við bústaðinn.
Þetta er gott útivistarsvæði með gróinni lóð
allt í kring. Stutt að fara til nokkurra af þekktustu ferðamannastaða landsins s.s. Gullfoss
og Geysi, Skálholt, Laugarvatn, Þingvelli og
Flúðir svo eitthvað sé nefnt.
Orlofshúsið er leigt viku í senn, frá föstudegi
til föstudags. Leigutakar koma milli kl. 16:00
og 21:00, brottför í síðasta lagi kl. 12:00.
Umsjón hefur Brá Guðmundsdóttir, sími
693 3469.
ATH! Bústaðurinn er reyklaus en leyfilegt er að hafa með sér gæludýr.
Talnalás er á húsinu.
Upplýsingar eru á leigusamningi.

EEitt
itt kkort
ort
35 vötn
tn
6.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

www.veidikortid.is
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Kynnið ykkur sértilboð til
félagsmanna á skrifstofu

Strandgötu 3 · 600 Akureyri
Sími 440 2370
Fax 440 2380
www.sjova.is
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Greiðslumiðar á Edduhótelin
Eins og undanfarin sumur mun Eining-Iðja hafa til sölu greiðslumiða fyrir gistingu á öll Edduhótel landsins. Verð miða er kr.
8.000. Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna herbergi með handlaug í eina nótt, en vert er að taka fram að
morgunverður er ekki innifalinn.
Ekki verður dregið frá punktainneign félagsmanna vegna þessara
greiðslumiða. Hér er um að ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista
Edduhótelanna fyrir sumarið 2016 á slíkt herbergi að kosta kr. 15.700.
Miðana verður hægt að kaupa á skrifstofum Einingar-Iðju þegar nær
dregur sumri.
Greiðslumiðana má nota á öllum Edduhótelum sem eru 11, hringinn
í kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að bóka gistingu í gegnum síma
eða með tölvupósti og við pöntun þarf að taka fram að greitt verði með
gistimiða. Gangið úr skugga við pöntun um að hótelið bjóði upp á
herbergi með handlaug.
Uppfærsla, þegar keyptur er miði fyrir herbergi með handlaug:
✦ Sé gist í herbergi með baði greiðist aukagjald kr. 9.000 á herbergi.
✦ Sé gist í herbergi með baði á Hótel Eddu Plus* greiðist aukagjald kr.
12.500 á herbergi.
✦ Einnig má greiða fyrir uppfærslu í hvort sem er herbergi með baði
eða Plus herbergi með 2 miðum sem gilda fyrir herbergi með handlaug.

Hér er um að ræða ágæta kjarabót því samkvæmt verðlista Eddu-hótelanna fyrir sumarið
2016 á slíkt herbergi að kosta kr. 24.700 og á Plus
28.200.
Athugið að ekki er hægt að panta á netinu ef
nota á gistimiða. Leyfilegt er að taka með sér 1-2
börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef fólk
hefur með sér svefnpoka eða rúmföt, en
Edduhótelin sjá um að útvega dýnu ef með þarf.
Nánari upplýsingar um hótelin má finna á
heimasíðunni www.hoteledda.is
Verðlistaverð Edduhótelanna sumarið 2016:
✦ Tveggja manna herbergi m/handlaug
✦ Tveggja manna herbergi m/baði
✦ Tveggja manna herbergi m/baði PLUS
✦ Morgunverður á mann

kr. 15.700
kr. 27.700
kr. 28.200
kr. 2.050

* Hótel Edda Plus eru á Akureyri, Stórutjörnum, Laugum í Sælingsdal,
Vík og Höfn.

Átt þú rétt á orlofsuppbót?
Eining-Iðja vill minna félagsmenn sína á rétt sinn til
að fá greidda svokallaða orlofsuppbót. Þeir sem
starfa eftir almenna samningnum og hjá ríkinu eiga
að fá orlofsuppbótina borgaða 1. júní og þeir sem
starfa hjá sveitarfélögum þann 1. maí. Orlofsuppbótin
árið 2016 er sú sama hvort sem viðkomandi starfar

á almenna markaðinum, hjá ríki eða sveitarfélagi, kr.
44.500. Þetta á við um þá sem eru í 100% starfi.
Á heimasíðu félagsins má finna töflu sem sýnir
upphæð orlofsuppbótar miðað við starfshlutfall og
starfstíma.

FERMINGAR

2016
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á STELL.IS

FLEIRI STÆRÐIR OG ÚTLIT...

FERMINGIN
mín

Fermingardagurinn minn
21. mars 2016

22. 03.16

Fermingardagurinn minn
21. mars 2016

kl. 10:30

Akureyrarkirkja
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Í tilefni af fermingunni minni þann
21. mars 2016 í Akureyrarkirkju kl. 10:30,
langar mig til að bjóða þér/ykkur til veislu að
heimili mínu í Lóulundi 7 kl. 14:00

FERMINGIN

Hlakka til að sjá ykkur

mín

Ef þið sjáið ykkur ekki fært að mæta, þá
vinsamlega látið vita fyrir 22. mars
891-1103 (Sólveig) eða 892-1103 (Bergþór)

22. 03.16

HLAKKA TIL AÐ SJÁ YKKUR

Daníel Ómar

kl. 10:30
Birta Björg

Akureyrarkirkja
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FYRIR 22.MARS
6/9(,*
%(5* 5

HLAKKA TIL AÐ SJÁ YKKUR

Thelma

Kæru ættingjar og vinir

Kæru ættingjar og vinir
Í tilefni af fermingunni minni þann 28. mars 2015 í Akureyrarkirkju kl. 10:30,
langar mig til að bjóða þér/ykkur til veislu að heimili mínu í Lóulundi 7 kl. 14:00
Hlakka til að sjá ykkur
Ef þið sjáið ykkur ekki fært að mæta, þá vinsamlega látið vita fyrir 22.mars
891-1103 (Sólveig) eða 892-1103 (Bergþór)

Sólveig Bergþórsdóttir

Á STELL.IS
PRENTUM Á FALLEGAN PAPPÍR
Í GÓÐUM GÆÐUM

Í tilefni af fermingunni minni þann 21. mars
í Akureyrarkirkju kl. 10:30, langar mig til að bjóða
þér/ykkur til veislu að heimili mínu í Lóulundi 7 kl. 14:00
Hlakka til að sjá ykkur
Ef þið sjáið ykkur ekki fært að mæta,
þá vinsamlega látið vita fyrir 22. mars

Í tilefni af fermingunni minni þann
28. mars 2015 í Akureyrarkirkju kl. 10:30,
langar mig til að bjóða þér/ykkur til veislu
að heimili mínu í Lóulundi 7 kl. 14:00
Hlakka til að sjá ykkur
Ef þið sjáið ykkur ekki fært að mæta, þá
vinsamlega látið vita fyrir 22.mars
891-1103 (Sólveig) eða 892-1103 (Bergþór)

Sólveig Bergþórsdóttir

891-1103 (Sólveig) eða 892-1103 (Bergþór)

Birta Björg

Prentun á servíettum og boðskortum 23
Prentun ogg gylling
gy g á sálmabækur
Eigum til gott úrval af servíettum á staðnum

Upprætum brotastarfsemi
á vinnumarkaði
Alþýðusamband Íslands hefur í samstarfi
við aðildarsamtök sín hleypt af stokkunum verkefninu Einn réttur, ekkert svindl! Verkefninu er beint gegn undirboðum
á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi en síðustu mánuði hafa stéttarfélögin
orðið vör við vaxandi brotastarfsemi á
vinnumarkaði. Sérstaklega í byggingargeiranum og ferðaþjónustunni sem eru
helstu vaxtargreinar í þeirri uppsveiflu sem nú ríkir á vinnumarkaði.
rkaði.
Samkvæmt mati Vinnumálastofnunofnunar fjölgaði störfum um 5.500 á síðasta
íðasta
ári og áætlað er að störfum fjölgii um
yfir 8.000 á næstu þremur árum.. Það
uleiki
má því ljóst vera að ekki er möguleiki
að manna öll þessi störf með öðrum hætti en að flytja inn starfsmenn
enn
erlendis frá. En það eru einmitt
mitt
erlendir starfsmenn og ungt fólk sem
nuer að stíga sín fyrstu skref á vinnuóta
markaði sem helst er verið að brjóta
á.
Birtingarmyndir brotastarfseminnnnar eru fjölmargar. Algengast er að
laun og önnur starfskjör séu langt
gt
undir þeim kjarasamningsbundnuu
réttindum sem hér gilda. Inn á
borð stéttarfélaganna koma máll
þar sem veikinda- og slysaréttur err
ekki virtur. Ung stúlka slasaði sig
við vinnu en var látin halda áfram
að vinna. Seinna kom í ljós að
hún hafði handleggsbrotnað og
var þá sagt að taka sér frí (launalaust) meðan hún jafnaði sig.
Annað dæmi er svokallaður
prufutími eða reynsluráðning
þar sem ungmenni eru látin
vinna launalaust í einhverja daga en sumiri
atvinnurekendur telja fjarstæðu að borga fólki
meðan það er að „læra“. Það er síðan alveg
óvíst hvort af ráðningu verður eða næsti starfsmaður til prufu tekur við.

Hvergi skráðir
Mikill fjöldi starfsmanna frá A-Evrópu hefur
komið hingað til lands til starfa í byggingariðnaði síðustu mánuði. Oft í tímabundið starf
hjá erlendum verktakafyrirtækjum og starfsmannaleigum. Þessir starfsmenn eru hvergi
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skráðir og eru á launum og öðrum starfskjörum eins og tíðkast í þeirra heimalöndum. Í
sumum tilfellum er um fagmenntaða starfsmenn með áratuga reynslu að ræða sem eru á
kjörum eins og 18 ára unglingar sem eru að
byrja á vinnumarkaði. Þessi hluti vinnumarkaðarins er að mestu undir yfirborðinu þó það
beri að skrá starfsmennina hjá Vinnumálastofnun og þeir eigi að njóta kjara og réttinda
samkvæmt kjarasamn-

Fyrir utan þann skaða sem einstakir starfsmenn verða fyrir vegna brotastarfseminnar
liggur fyrir að þessi fyrirtæki eru að skjóta sér
undan því að greiða skatta og skyldur til samfélagsins. Þá skapar hún þeim fyrirtækjum sem
virða kjarasamninga og lög og vilja greiða sínu
fólki sanngjörn laun óásættanlega samkeppnisstöðu. Mikilvægt er að sporna við þessari brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði
áður en hún nær að festa hér rætur. Það ber
ööllum fyrirtækjum að virða þær
reglur sem hér gilda. Það á líka
við um erlendu fyrirtækin sem
hingað koma með sína starfsmenn.

Markvisst
vinnustaðaeftirlit

ingum og lögum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði.

Sjálfboðavinna
Þriðja dæmið eru erlend ungmenni sem koma
hingað í sjálfboðavinnu en nokkuð hefur verið
um það að fyrirtæki, sérstaklega í ferðaþjónustu ráði til sín sjálfboðaliða í ólaunaða vinnu.
Ef um efnahagslega starfsemi er að ræða í
samkeppni við önnur fyrirtæki þá ber að greiða
kjarasamningsbundin laun fyrir vinnuna.

Alþýðusambandið og aðildarsamA
t þess hafa ákveðið að ráðast að
tök
v
vandanum
með öllum tiltækum
rá
ráðum. Þar er markvisst og skilvirkt
vi
vinnustaðaeftirlit lykilatriði. Samhliða
er verið að bæta skráningu og upplýs
lýsingamiðlun milli stéttarfélaganna
um fyrirtæki og forsvarsmenn þeirra
sem uppvísir eru að brotastarfsemi.
ÞÞegar er hafið kynningarátakið Einn
rétt
réttur – ekkert svindl! sem beinist
annars vegar að erlendum starfsann
mön
mönnun og hins vegar ungu fólki á
vinn
vinnumarkaði. En mikilvægt er að
þessi
þessir hópar séu sérstaklega upplýstir
um ssín réttindi og þá aðstoð sem stéttarfélö
arfélögin veita.
Kom
Komið hefur verið á fót sameiginlegum sa
samráðs- og aðgerðahópi fulltrúa frá
þeim stjórnsýslustofnunum sem koma
með eeinum eða öðrum hætti að eftirliti
meðð vinnumarkaðnum
og aðilum vinnui
markaðarins. Auk þess að skipuleggja
sameiginlegar aðgerðir og miðla upplýsingum
sín á milli, vinnur hópurinn að því að skýra og
styrkja regluverkið og þá löggjöf sem að þessum málum snýr og auka heimildir í vinnustaðaeftirliti.
Ljóst er að verkefnið er ærið og snýr ekki síst
að því að breyta viðhorfinu í samfélaginu til
þessara mála því við berum öll ábyrgð og það
tapa allir á undirboðum og svartri atvinnustarfsemi nema svindlararnir.
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Eining-Iðja þakkar eftirtöldum veittan stuðning
>ſŶƐďĂŬŬĂͬϲϬϯŬƵƌĞǇƌŝͬũŽƚƵŶŶ͘ŝƐ

tunnan@tunnan.is

SVALBARÐSSTRANDARHREPPUR

SJÓMANNAFÉLAG
EYJAFJARÐAR

BÓKHALDSÞJÓNUSTAN
HRINGUR

Sprawy urlopowe
3LHUZV]\ QXPHU JD]HW\ ]ZLą]NRZHM Z W\P URNX
NDOHQGDU]RZ\P SRĞZLĊFRQ\ MHVW VSUDZRP XUORSRZ\P
oraz domkom wypoczynkowym, NWyU\PL ]ZLą]NL
G\VSRQXMą RUD] Z\QDMPXMą VZRLP F]áRQNRP
&]áRQNRZLH ]ZLą]NX PRJą XELHJDü VLĊ R Z\QDMĊFLH
domku wypoczynNRZHJR QD MHGHQ W\G]LHĔ Z GDQ\P
PLHMVFX=ZDĪ\ZV]\jednak, ĪHF]ĊVWRZLHOHRVyEXELHJD
siĊ R Z\QDMHP GRPNX w tym samym miejscu i w tym
VDP\P F]DVLH UR]VąGQLH MHVW XELHJDü VLĊ R Z\QDMĊFie
WDNĪH Z LQQ\FK PLHMVFDFK Llub w innym czasie - jako
PRĪOLZRĞFL rezerwowe. 0RĪQDZ\EUDüáąF]QLH nawet do
V]HĞFLX UyĪQ\FK PRĪOLZRĞFL – Z UyĪQ\FK miejscach lub
terminach. Na stronie 15 QDOHĪ\ ]D]QDF]\ü Z WDEHOFH, o
Z\QDMHP NWyUHJR GRPNX VLĊ ubiegamy . NDVWĊSQLH QD
wszelki wypadek PRĪHP\ZVWDZLüF\IU\ 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak, aby w ten sposób ]ZLĊNV]\ü LORĞü potencjalnych
PRĪOLZRĞFLSU]\]QDQLDQDPSUDZDGRZ\QDMĊFLDGRPNX.
'RPNL Z\SRF]\QNRZH Vą QDVWĊpnie przyznawane przy
pomocy tak zwanego systemu punktowego, który
]ZLą]HNVWZRU]\áLZGURĪ\áGRXĪ\FLD
.DĪG\ F]áRQHN ]ZLą]NX ]DZRGRZHJR NWyU\ SáDFL
VNáDGNL, RWU]\PXMH MHGHQ SXQNW QD PLHVLąF EH] Z]JOĊGX
QD Z\PLDU ]DWUXGQLHQLD OXE Z\VRNRĞFL VNáDGNL
]ZLą]NRZHM-HĞOLZLĊFHMQLĪMHGQDRVREDXELHJDVLĊRWHQ
sam domek w tym samym czasie, otrzymuje go ten, który
SRVLDGDQDMZLĊNV]ąLOoĞü zebranych punktów.
$E\ RVRERP NWyUH QLH RWU]\PDá\ Z GDQ\P SU]\SDGNX
SUDZD GR Z\QDMĊFLD GRPNX Z\SRF]\QNRZHJR ]DSHZQLü
w prz\V]áRĞFL ZLĊNV]HPRĪOLZRĞFLGRskorzystania z tego
SUDZD RGHMPXMH VLĊ RNUHĞORQą LORĞü SXQNWyZ
pracownikowi, który RWU]\PDá SUDZR GR Z\QDMĊFLD
domku – LORĞüSXQNWyZktóra jest odejmowana ]DOHĪ\ od
UyĪQych czynników – PLĊG]\ LQQ\PL RNUHVX URNX, w
jakim QDVWąSLáRZ\QDMĊFLH
Niestety nie mamy tutaj miejsca, DE\WáXPaF]\üWHNVW\
informacyjne
o
poszczególnych
domkach
wypoczynkowych – niemniej usytuowanie ich powinno
E\ü ]UR]XPLDáH, ELRUąF SRG SRG XZDJĊ QD]Z\ PLHMVF,
JG]LH GRPNL VLĊ ]QDMGXMą – SROHFDP\ WDNĪH, aby
ORNDOL]XMąF GRPNL SRVáXĪ\ü VLĊ PDSą ,VODQGL ]H VWU. 14.
7HUPLQ VNáDGDQLD SRGDĔ R GRPNL OHWQLVNRZH XSá\ZD 1.
kwietnia.
7\G]LHĔZHGáXJZáDVQHJRZ\ERUX
=ZLą]HN
=DZRGRZ\
(LQLQJ–,èMD
SRVWDQRZLá
zarH]HUZRZDü VXPĊ GR Z\VRNRĞFL 0.000 koron na
SURJUDPSRGQD]Zą³7\G]LHĔZHGáXJZáDVQHJRZ\ERUX´
w roku 2016&]áRQNRZLH ]ZLą]NX PRJą XELHJDü VLĊ R
270 tego rodzajX GRILQDQVRZDĔ NDĪGH GR VXP\ .000
NRURQ3U]\G]LDáGRILQDQVRZDĔRSLHUDVLĊQDW\FKVDP\FK
]DVDGDFK FR SU]\G]LDá GRPNyZ Z\SRF]\QNRZ\FK
3LHQLąG]H PRĪQD XĪ\ü QSGR Z\QDMĊFLD GRPNX
wypoczynkowego,pokoju w hotelu lub przyczepy
NHPSLQJRZHM PRĪQD WDNĪH Z\NRU]\VWDü SLHQLąG]H GR
finansowaniDVRELHSRGUyĪ\ZF]DVLHXUORSXZNUDMXOXE
]D JUDQLFą – ZHGáXJ ZáDVQHJR Ī\F]HQLD 0DNV\PDOQD

26

NZRWD QD NDĪGHJR F]áRQND ]ZLą]NX Z\QRVL – jak
ZF]HĞQLHM]D]QDF]RQR– 20NRURQDOHQLHZLĊFHMQLĪ
50% poniesionych kosztów.
&]áRQNRP ]ZLą]NX NWyU]\ XĪ\Mą FDáej sumy zostanie
RGMĊW\FKSXQNWyZXĪ\FLHPQLHMV]HMVXP\VSRZRGXMH
SURSRUFMRQDOQLH
RGMĊFLH
PQLHMV]HM
LORĞFL
SXQNWyZ:\SáDWD GRILQDQVRZDQLD RGE\ZD VLĊ SR
]DNRĔF]HQLX SRGUyĪ\ D F]áRQNRZLH ]ZLą]NX PXV]ą
SU]HGVWDZLüUDFKXQNL]DSRE\WOXESRGUyĪ
³7\G]LHĔ ZHGáXJ ZáDVQHJR Z\ERUX´ MHVW VNXWHF]QH GR
NRĔFD URNX 2]QDF]D WR ĪH FL NWyU]\ Vą SU]\G]LHODQH
SRWU]HEĊZSURZDG]HQLDIDNWXUOXEELOHW\QDQDVWĊSQ\URN
DE\X]\VNDü]ZURW
8ZDJD 5DFKXQHN QDOHĪ\ RND]Dü QD OHJDOQ\P
IRUPXODU]X]DZLHUDMąF\PQXPHU9$7 96. 
Prawo do korzystania z urlopu letniego
:V]\VF\ PDMą SUDZR GRXUORSXSU]H] okres co najmniej
24 dni roboczych. Gdy pracownik zachoruje w czasie
urlopu, okresu choroby QLH ZOLF]D VLĊ GR XUORSX MHĞOL
SUDFRZQLN
SU]HGáRĪ\
]ZROQLHQLH
OHNDUVNLH
SRWZLHUG]DMąFH
QLHPRĪQRĞü
NRU]\VWDQLD
]
XUORSX1DW\FKPLDVWQDOHĪ\]JáRVLü
SU]HáRĪRQHPX – telefonicznie lub telegraficznie – MHĞOL
pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi w czasie
urlopu.

Dodatek urlopowy (Orlofsuppbót)
=ZLą]HN =DZRGRZ\ (LQLQJ-Iðja FKFH SU]\SRPQLHü
VZRLP F]áRQNRP R SU]\VáXJXMąF\P LP SUDZLH GR
RWU]\PDQLD Z\SáDW\ GRGDWNX XUORSRZHJR Pracownicy,
NWyU]\ Z\SUDFRZDOL VRELH SHáQH SUDZD XUORSRZH 
SUDFXMąF u tego samego pracodawcy pr]H] FDá\ RVWDWQL
rok urlopowy (od 1.maja do 30. kwietnia) i byli
zatrudnieni w ostatnim tygodniu kwietnia lub pierwszym
W\JRGQLXPDMDGRVWDMąZ\SáDFRQ\VSHFMDOQ\
jednorazowy dodatek urlopowy (orlofsuppbót). 'RZ\ĪHM
wymienionego dodatku nie dolicza sLĊ SHQVML XUORSRZHM
(orlofslaun).
Bilety na przejazd tunelem Hvalafjarðargöng
0RĪQD QDE\ZDü ELOHW\ QD SU]HMD]G WXQelem
+YDOIMDUèDUJ|QJ Z ELXUDFK ]ZLą]NX (LQLQJ–Iðja w
Akureyri, w Siglufjörður i w Dalvíku. Bilet na jeden
przejazd kosztuje tylko 635 koron. %LOHW\PRĪQDUyZQLHĪ
QDE\ZDü X SU]eGVWDZLFLHOL ]ZLą]NX Z ÏODfsfjörður, na
Hrísey i w Grenivíku.
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еҕѥњѝѥіѯдѨѕ
ѷ њд Ѥэдѥіё ѤдіҖѠь
еҕѥњѝѥіеѠкѝѓѥёѢмэѤэьѨѯѸ юѶ ьмэѤэѰідѲьюѨ ьѨѸ лѣдјҕѥњ
ѯдѨѕ
ѷ њдѤэдѥіёѤді ҖѠь Ѱјѣэ ҖѥьёѤді ҖѠьѯюѶ ьўјѤд оѩкѷ ѝўѓѥёѢ
ѝѥєѥіщнҕњѕъҕѥь Ѳьдѥіъѫь
ҕ зҕѥѲн Җлҕѥѕэѥкѝҕњь ѯёѪѠ
ѷ Ѳн ҖѲь
дѥіўѕѫчёѤді ҖѠьѲў ҖдѤэѝєѥнѧд ѝєѥнѧдъѫдъҕѥьѝѥєѥіщѕѪь
ѷ
ѰээђѠіҙє ѯёѪѠ
ѷ еѠѯнҕѥэ ҖѥьёѤді ҖѠьѳч ҖѯюѶ ьіѣѕѣѯњјѥўьѩкѷ
Ѡѥъѧшѕҙ ѰјѣѝѥєѥіщѯјѪѠдѯнҕѥэ ҖѥьёѤді ҖѠьѳч ҖўјѥѕѰўҕк
ѰјѣѠѥъѧшѕҙъѰ
Ѩѷ шдшҕѥкдѤьѳю оѩкѷ лѣѯјѪѠдѳч Җ 6 јѼѥчѤэ
діѫцѥчѬѰээђѠіҙєъѨў
ѷ ь Җѥ 15 ѰјѣдѥѯзіѪѠ
ѷ кўєѥѕшѥєе ҖѠєѬј
ъѨю
ѷ іѥдт ѱчѕѯјѪѠддѥшѥєјѼѥчѤэ 1, 2, 3, 4, 5 Ѱјѣ 6
шѥєъѨъ
ѷ ѥҕ ьш ҖѠкдѥі ўѥдњҕѥєѨяѬ ҖѯјѪѠдѠѥъѧшѕҙѯчѨѕњдѤьдѤэ
ъҕѥь ъҕѥьдѶлѣѳч ҖєѨѱѠдѥѝѲьѠѥъѧшѕҙѠь
Ѫѷ ѵ дѥіѠьѫєш
Ѥ ь
ѧ Ѥь
Ѹ лѣ
еѩь
Ѹ ѠѕѬд
ҕ э
Ѥ зѣѰььѝѣѝєеѠкѝєѥнѧд ѝєѥнѧдъѫдъҕѥьлѣѳч ҖіѤэ
зѣѰььѝѣѝєѯчѪѠьјѣзѣѰььѯъҕѥдѤьўєчъѫдзь ѳєҕњѥҕ
ѝєѥнѧдяѬ ҖьѤь
Ѹ лѣъѼѥкѥьўіѪѠлҕѥѕѯкѧьѯе ҖѥдѠкъѫьеѠкѝўѓѥё
єѥдь ҖѠѕѯёѨѕкѳідѶшѥє ўѥдњҕѥєѨѝєѥнѧдўјѥѕъҕѥь лѠк
э ҖѥьёѤді ҖѠьўјѤкѯчѨѕњдѤьѲьѯњјѥѯчѨѕњдѤь ѝўѓѥёѢ дѶлѣъ
ફѼѥдѥіѯјѪѠдлѥдѝєѥнѧдъѨє
ѷ з
Ѩ ѣѰььѝѣѝєєѥддњҕѥ
ѝѼѥўіѤэяѬ ҖъѨѷ ѳєҕѳч ҖіѤэдѥіѠьѫєш
Ѥ э
ѧ ҖѥьёѤді ҖѠьѲьюѨ ьѨѸ
лѣєѨѱѠдѥѝѳч ҖіѤэѲьюѨ ўь Җѥ дѥішѤчзѣѰььѝѣѝє
лѥддѥіѲн Җэ ҖѥьёѤді ҖѠьлѣєѥд ўіѪѠь ҖѠѕѯёѨѕкѲчьѤь
Ѹ
лѣеѩь
Ѹ ѠѕѬд
ҕ э
Ѥ ѯњјѥѰјѣїчѬдѥјеѠкдѥі ѯнҕѥэ ҖѥьёѤді ҖѠь
оѩкѷ ш ҖѠкеѠѠѓѤѕєѥѲьъѨь
ѷ ѨѸ ъѨѳѷ єҕѝѥєѥіщѰюј ѯдѨѕ
ѷ њдѤэ
е ҖѠєѬјеѠкѝщѥьъѨш
ѷ кѤ Ѹ еѠкэ ҖѥьёѤді ҖѠьєѥѲьъѨь
ѷ ѳѨѸ ч Җ
Ѩѷ яьъѨю
ѷ іѣѯъћѳѠоҙѰјьчҙъў
Ѩѷ ь Җѥ 14 ўєчѯешіѤэ
діѫцѥчѬъѰ
ѰээђѠіҙєеѠѯнҕѥэ ҖѥьёѤді ҖѠьѲьњѤьъѨѷ 1 ѯєќѥѕь

ѯкѧьчѤкдјҕѥњьѨѸ ѝѥєѥіщьѼ ѥѳюѲн ҖѲьѝҕњьеѠкэ ҖѥьёѤді ҖѠь,
ѱікѰіє, ѯш ҖьъҙѯзјѪѠ
ѷ ьъѨе
ѷ ьѥчѯјѶд Ѱјѣѯш ҖьъҙѯзјѪѠ
ѷ ьъѨѷ
іѣээѳѡѱчіјѧдзҙ, лҕѥѕѯкѧьѠѫчўьѫьѝѼѥўіѤэёѤді ҖѠьъѤкѸ Ѳь
Ѱјѣшҕѥкюіѣѯъћ оѩкѷ еѩь
Ѹ ѠѕѬд
ҕ э
Ѥ зњѥєш ҖѠкдѥіеѠкѰшҕјѣзь
ѯкѧьѠѫчўьѫьчѤкдјҕѥњьѨѸ лѣлҕѥѕѲў Җѳєҕѯдѧьъҕѥьјѣ 20.000
ѱзіьѬіҙ ўіѪѠѳєҕѯдѧьдњҕѥ 50% еѠкзҕѥѲн ҖлҕѥѕъѤкѸ ўєч
ўѥдѝєѥнѧдѢѲн ҖѯкѧьъѫьѠѫчўьѫььѨѸ дѶлѣщѬдўѤдзѣѰььѝѣѝє
лѼѥьњь 18 зѣѰььч ҖњѕдѤь лѣлҕѥѕѯкѧьѠѫчўьѫьдѶшѠ
ҕ ѯєѪѠ
ѷ
ѝєѥнѧдѢ дјѤэєѥлѥддѥіёѤді ҖѠьѯіѨѕэі ҖѠѕѰј Җњ ѰјѣьѼ ѥ
ѲэѯѝіѶлшҕѥкѵъѨѲѷ н ҖѲьдѥіѯчѧьъѥкєѥѰѝчк
дѠкъѫьѯёѪѠ
ѷ дѥіёѤді ҖѠьўьѩкѷ ѝѤючѥўҙ
Ѹ юѨ
ъѨє
ѷ ю
Ѩ іѣѝѧъыѧѓѥёѳюльщѩкѝѧь
ьѤѷьўєѥѕщѩкњҕѥяѬ ҖъѨѳѷ ч ҖіѤэдѥілѤчѝііш ҖѠкьѼ ѥѲэѰл ҖкўьѨў
Ѹ іѪѠшѤѺњ
ѝѼѥўіѤэюѨ щч
Ѥ ѳюлѣѳч ҖіѤэзѪьѯкѧь
ўєѥѕѯўшѫ! ѲэѯѝіѶлі Ѥэѯкѧьшҕѥкѵьь
Ѥҟ лѣшҖѠкєѨўєѥѕѯје
Ѩ ѓѥќѨѠѥдідѼѥд ѤэчҖњѕъѫдѲэ!
дѥіѯѝѕ

э ѤшіјѠчѠѫѱєкзҙъ Ѩѷ Hvalfjarðar (Miðar í
Hvalfjarðargöng)
Ѹ эѤшіјѠчѠѫѱєкзҙ Hvalfjarðar ѳч ҖъѨѝ
ѝѥєѥіщўѥоѪѠ
ѷ ѼѥьѤдкѥь
Eining-Iðja ѯєѪѠкѠзѬѯіѕіѨѷ ѰјѣѯєѪѠк чѥјњѧз (Akureyri,
Siglufjörður Ѱјѣ Dalvík) ѲьіѥзѥѯёѨѕкэѤшіјѣ 635 ѱзіьѬіҙ
Ѹ эѤшіѳч ҖъѨш
ьѠдлѥдьѤь
Ѹ ѕѤклѣўѥоѪѠ
ѷ ѤњѰъьеѠкѝўѓѥёѢъѨѷ
Ólafsfirði, Hrísey Ѱјѣ Grenivík
ѧ ыѧѲьдѥіеѠјѥё ѤдіҖѠь (Réttur til að taka sumarfrí)
ѝъ
ѧ ыѧѲьдѥіјѥёѤді ҖѠь оѩкѷ ѠѕҕѥкшѼѥѷ іњє 24
ѝєѥнѧдъѫдъҕѥьєѨѝъ
њѤьеѠкњѤьъѼѥкѥь ўѥдѯдѧчѯлѶэюҕ њѕѲьѯњјѥўѕѫчёѤді ҖѠь
њѤьўѕѫчёѤді ҖѠьчѤкдјҕѥњлѣѯюѶ ьѱєйѣ ѰјѣлѣщѪѠѯюѶ ьњѤьјѥ
юҕ њѕѰъь оѩкѷ ѝѥєѥіщѯдѶэњѤьъѨѯѷ дѧчѯлѶэюҕ њѕьѤь
Ѹ ѯѠѥѳњ ҖѯюѶ ь
њѤьўѕѫчёѤді ҖѠьѳч Җ ѰшҕѝєѥнѧдѢлѣш ҖѠкѰл ҖкѲў ҖўѤњўь Җѥъіѥэ
ѱчѕъѤьъѨъѤьѲч ч ҖњѕдѥіѱъіѢѰјѣъѧкѸ е ҖѠзњѥє ѯёѪѠ
ѷ Ѱл Җк
дѥіѯлѶэюҕ њѕўіѪѠѯдѧчѠѫэш
Ѥ ѯѧ ўшѫѲьецѣјѥёѤді ҖѠь Ѱјѣш ҖѠк
ѕѪь
ѷ ѲэѰёъѕҙѯёѪѠ
ѷ ѯюѶ ьдѥіѕѪьѕѤьњҕѥѯдѧчѯлѶэюҕ њѕ лѩкѳєҕ
ѝѥєѥіщѲн ҖѝѧъыѧѲьдѥіёѤді ҖѠьѳч Җ
Ѥ
дѠкъѫьѯёѪѠ
ѷ дѥіё ѤдіҖѠьўьѩкѷ ѝючѥўҙ
(Vika að eigin vali)
юѨ 2016 ьѨѸ ъѥкѝѓѥёѢ ѳч ҖшѤкѸ дѠкъѫьѝьѤэѝьѫь ѯёѪѠ
ѷ Ѳн ҖѲь
Ѹ ѯюѶ ьѯкѧь 5.400.000
дѥіёѤді ҖѠьѝѼѥўіѤэѝєѥнѧдіњєъѤкѸ ѝѧь
ѱзіьѬіѯҙ ёѪѠ
ѷ Ѳн ҖлҕѥѕѲь “дѠкъѫьѯёѪѠ
ѷ дѥіёѤді ҖѠьўьѩкѷ ѝѤючѥўҙ”
ѷ
ѷ еѠіѤэѯкѧьоѩкѝєѥнѧдлѣш ҖѠкъѼѥдѥіѕѪь
ѷ зњѥєлѼѥькзҙ ѯёѪѠ
ъѫьѠѫчўьѫьчѤкдјҕѥњоѩкѷ ѝўѓѥёѢ ѳч ҖлѤчшѤкѸ дѠкъѫьѠѫчўьѫь
ѳњ Җюіѣєѥц 270 дѠкъѫьч ҖњѕдѤь ъҕѥьјѣ 20.000 ѱзіьѬіҙ
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Holiday matters
The first issue of this year’s union magazine is
devoted to matters pertaining to holidays and
the holiday chalets the union has at its disposal
for renting out to its members. Members may
apply for the rental of a holiday chalet for one
week at a specified location and since many
often apply for the same location, it is a good
idea to apply for different places and/or times
as alternative options, up to six of which are
permitted. Those members renting holiday
houses take full responsibility for the houses,
furniture and everything that comes with them.
The holiday houses are to be returned in good,
clean condition. If that is not done the cleaning
will be charged to the person that has rented it.
You indicate in the table on page 15 which
house you are applying for, adding the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 if you are applying for
alternative options. The holiday chalets are
then allotted on the basis of a credit system
which the union has developed. Each member
who pays in to the union receives one credit
point per month, regardless of job ratio or the
amount paid in union dues. If more than one
person applies for the same chalet at the same
time, the one who has accumulated the largest
number of credit points is first choice.
Then, to ensure that those who are not successful in renting a chalet have a better chance
next time they apply, a special number of
points is deducted from a union member who

rents a chalet. The number of deducted credit
points varies according to time and other factors. Unfortunately there is not enough space
to translate information relating to the chalets
into English. However, the location should be
clear from the place names and by using the
map of Iceland on page 14. The deadline for
applying for holiday chalets is April 1.

of the holiday tour and members who have
been promised a grant are required to present
an invoice relating to stay or travel expenses
for the amount to be paid out. „A week of your
own choice“ is effective until the end of the
year. That means that those who are allocated
need to bring invoices or tickets for next year
to get reimbursed.

A week of your own choice

PLEASE NOTE! You must present legal,
numbered business invoices!

Eining-Iðja has decided to spend up to
kr. 5,400,000 on an item entitled “A week of
your own choice” during 2016. Union members can apply for 270 such grants, to the
amount of kr. 20,000 each; the grants are
allotted on the same basis as the holiday chalets. The deadline for applying “A week of your
own choice” is April 1.
The grant may be used, for example, to rent
a holiday chalet, a hotel room, a tent trailer or
a fold-up camper as part-payment towards a
holiday in Iceland or abroad, depending on
personal wishes and interests. Maximum grant
to individual members is, as indicated above,
kr. 20,000 with the proviso that the amount
never exceeds 50% of actual cost.
Members who receive a holiday grant have
18 credits deducted for those who make use of
the total grant and proportionally for lower
amounts. The grants are payable after the end

Ekki segja upp í veikindum
Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi
Það eru nokkur dæmi um að félagsmenn hafi komið á skrifstofur Einingar-Iðju eftir að
hafa sagt upp störfum í veikindum. Það getur þýtt mikla réttindaskerðingu hjá viðkomandi. Dæmi eru um að fólk sem hefur verið veikt í nokkurn tíma hefur verið kallað til yfirmanna og þrýst á það að segja upp störfum. Eining-Iðja beinir því til félagsmanna sinna
að láta alls ekki undan slíkum þrýstingi heldur hafa strax samband við félagið.
Það hefur þrengt að ýmsum stofnunum og fyrirtækjum á síðustu árum og yfirmenn
því oft í erfiðri stöðu með reksturinn. Þó er óafsakanlegt í slíkum tilvikum að hafa réttindi
af launafólki með því að þrýsta á þá sem lenda í lengri veikindum að segja upp störfum.
Það er engin lausn og getur í mörgum tilvikum aukið á vanda þessa fólks frekar en
hitt. Þess vegna er svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-Iðju áður en skrifað er upp á
starfslok.
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Holiday bonus
Eining-Iðja wishes to remind its members of
their right to receive a holiday bonus.
Employees who have earned full vacation
rights by working for the same employer during the past full year, defined as lasting from 1
May to 30 April, and were in employment during the last week of April or the first week of
May, will be paid a special single-sum holiday
bonus. The holiday bonus is not included in
the amount that forms the basis of holiday pay
calculations.
Employees working according to the General
Agreement should get paid their vacation
bonus kr. 44.500 in 2016 the 1st of June.
Employees working according to the States
Agreement should get paid their vacation
bonus about kr. 44.500 in 2016 the 1st of
June.
Employees working for the commune or the
municipality should get paid their vacation
bonus about kr. 44.500 the 1st of May. This
information refers to a full-time job.
The right to take a summer vacation
Everyone is entitled to a vacation; a minimum
vacation is to be 24 working days. If an employee falls ill during vacation, the period of illness
is not counted as vacation, on condition that
the employee prove by doctor’s certificate that
he/she is not able to take a vacation.
Notification to a superior is to be made immediately, by phone or telegram, in case of illness
or accident during vacation.
Tickets for the Hvalfjörður tunnel
Tickets may be obtained for the Hvalfjörður
tunnel at the Eining-Iðja offices in Akureyri,
Siglufjörður and Dalvík. The price of each ticket
is only kr. 635. Tickets may also be purchased
from union representatives in Ólafsfjörður,
Hrísey and Grenivík.
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Vinnustaðafundir
Á hverju ári fara starfsmenn félagsins
á fjölmarga vinnustaðafundi á félagssvæðinu, en samkvæmt kjarasamningum
eiga starfsmenn rétt á að halda tvo
fundi á ári á launum á sínum vinnustað,
klukkutíma í senn. Svona fundir verða
þó að vera í samráði og með leyfi yfirmanna.
Nýlega fór einn slíkur fram á Dalvík, nánar
tiltekið í fiskvinnslufyrirtækinu O Jakobsson ehf.
Björn formaður mætti á fundinn ásamt Ásgrími
upplýsingafulltrúa og Ingva sem túlkaði fundinn yfir á pólsku.
Ekkert þarf að vera að á vinnustaðnum til að
halda svona fund. Það er mjög mikilvægt að
hitta félagsmenn, gefa upplýsingar og ekki
síður að svara fyrirspurnum frá þeim. Oftast
eru það formaður og varaformaður félagsins
sem mæta á slíka fundi en einnig er hægt að

Búið er að halda nokkra fundi með trúnaðarmönnum hjá sveitarfélögunum í sömu starfsstétt til að fara
yfir hvernig þeirra störf eru metin.

óska eftir að fulltrúi frá Virk starfsendurhæfingarsjóði mæti líka.
Þeir sem áhuga hafa á að halda vinnustaða-

fund er bent á að hafa samband við félagið í
síma 460 3600 eða senda póst á bjorn@ein.is
eða annajul@ein.is.

Starfsmatið - ný heimasíða tekin í notkun
Vert er að benda félagsmönnum sem
starfa hjá sveitarfélagi á að ný heimasíða
starfsmatsins er komin í loftið (www.
starfsmat.is). Markmiðið með heimasíðunni er að einfalda viðmót og auka
aðgengi að upplýsingum um Starfsmat.

starfahópa og stiganiðurbrot þar sem hægt er
að skoða útgefnar starfsmatsniðurstöður. Hægt
er að nálgast öll útgefin störf hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga, þ.e. störf sem ná yfir

mörg sveitarfélög. Þar fyrir neðan má nálgast
öll störf sem hafa verið metin staðbundið hjá
einstökum sveitarfélögum.

Á síðunni má finna ýmsa fræðslu og kynningarefni um starfsmatið. Auðvelt er að skoða

Punktakerfið tryggir sanngirni
Það er mjög eftirsótt meðal félagsmanna Einingar-Iðju sem og annarra landsmanna að fá að dvelja í orlofshúsum í einhvern tíma í sumarleyfum
eða á öðrum tíma. Því þarf að vanda til úthlutunar til þess að allrar sanngirni sé gætt.
Til þess að gæta sem mestrar sanngirni við úthlutun orlofshúsa og orlofsíbúða hefur félagið notað og þróað punktakerfi sem þykir hafa reynst
vel. Hver félagsmaður vinnur sér inn einn punkt fyrir hvern mánuð sem hann greiðir til félagsins. Engu máli skiptir hve há upphæð félagsgjaldsins
er í hverjum mánuði. Þeir sem síðan hafa safnað flestum punktum þegar kemur að úthlutun ganga fyrir þegar mikil ásókn er í húsin. Þegar félagsmaður fær úthlutað tíma í orlofshúsi dregst tiltekinn punktafjöldi frá inneign viðkomandi þannig að tryggt er að þeir sem fá úthlutað dvöl í orlofshúsi eru ekki áfram efstir á blaði, en halda þó auðvitað áfram að safna sér punktum fram að úthlutun næsta árs með því að greiða félagsgjöld.
Frádráttur orlofspunkta er mismunandi eftir tímabilum og eftir því hvað er leigt:
24 punktar fyrir tvær fyrstu og síðustu sumarvikuna.
36 punktar fyrir aðrar sumarvikur.
Allt að 18 punktar fyrir „Vika að eigin vali“.
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Aðalfundir starfsgreinadeilda félagsins
Aðalfundir starfsgreinadeilda EiningarIðju fóru fram miðvikudaginn 17. febrúar
sl. í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Góð mæting
var á fundina sem tókust mjög vel. Eins og
undanfarin ár byrjuðu deildirnar þrjár
saman með sameiginlega dagskrá. Í ár
fluttu Hjalti og Lára ljúfa tóna fyrir fundarmenn áður en hver deild fyrir sig hélt sinn
hefðbundna aðalfund.
Að kaffi loknu héldu deildirnar þrjár; Opinbera deildin, Matvæla- og þjónustudeildin og
Iðnaðar- og tækjadeildin, sinn aðalfund hver á
sínum stað í húsinu þar sem fram fóru venjuleg
aðalfundarstörf.
Matvæla og þjónustudeild
Í byrjun fundar flutti Margrét H. Marvinsdóttir,
formaður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að
því loknu var gengið til kosninga um stjórnarmenn deildarinnar. Á fundinum var kosið um
fjóra af níu stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið
var til tveggja ára um varaformann og þrjá
meðstjórnendur. Tryggvi Jóhannsson bauð sig
fram til varaformanns og til meðstjórnanda
buðu sig fram Sólveig Auður Þorsteinsdóttir,
Birna Harðardóttir og Stefán Aðalsteinsson.
Engin mótframboð bárust og var listinn því
sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru Margrét H.
Marvinsdóttir formaður, Sigríður Þ. Jósepsdóttir
ritari og meðstjórnendurnir Anna Guðrún
Ásgeirsdóttir, Júlíana Kristjánsdóttir og Steinþór Berg Lúthersson.
Sólveig Auður kom ný inn í stjórnina í stað
Kristbjargar Ingólfsdóttur. Í lok skýrslu stjórnar

þakkaði formaður Kristbjörgu fyrir ánægjulegt
samstarf.
Iðnaðar- og tækjadeild
Í byrjun fundar flutti Ingvar Kristjánsson, formaður deildarinnar, skýrslu stjórnar, og að því
loknu var gengið til kosninga um stjórnarmenn
deildarinnar. Á fundinum var kosið um fimm af
níu stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið var til
tveggja ára um varaformann og þrjá meðstjórnendur. Einnig þurfti að kjósa einn meðstjórnanda til eins árs. Svavar Magnússon bauð
sig fram til varaformanns og til meðstjórnanda
til tveggja ára buðu sig fram Rannveig Kristmundsdóttir, Páll Brynjar Pálsson og Þormóður
Sigurðsson. Vilhelm Adolfsson bauð sig fram til
meðstjórnanda til eins árs. Engin mótframboð
bárust og var listinn því sjálfkjörinn. Fyrir í
stjórn voru Ingvar Kristjánsson formaður,
Gunnar Magnússon ritari og meðstjórnend-

urnir Ingi Rafn Ingason og Sigurður Sigurðsson.
Páll Brynjar og Þormóður komu nýir inn í
stjórnina í stað Kristínar Önnu Gunnólfsdóttur
og Sigurðar Sveins Ingólfssonar sem gáfu ekki
kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu. Í lok
skýrslu stjórnar þakkaði formaður Kristínu
Önnu og Sigurði Sveini fyrir ánægjulegt samstarf.
Opinbera deildin
Að lokinni skýrslu stjórnar sem Sigríður K.
Bjarkadóttir, formaður deildarinnar, flutti var
gegnið til kosninga. Í ár var kosið um fjóra af
níu stjórnarmönnum deildarinnar. Kosið var til
tveggja ára um varaformann og þrjá meðstjórnendur. Elísabet Skarphéðinsdóttir bauð
sig fram til varaformanns, til meðstjórnanda
buðu sig fram Halldór Ari Brynjólfsson, Hrönn
Vignisdóttir og Hildur Arna Grétarsdóttir. Engin
mótframboð bárust og var listinn því sjálfkjörinn. Fyrir í stjórn voru Sigríður K. Bjarkadóttir
formaður, Hanna Dóra Ingadóttir ritari og meðstjórnendurnir Hildur Ingvarsdóttir, Ásrún
Karlsdóttir og Guðrún Lárusdóttir.
Halldór Ari kom nýr inn í stjórnina í stað
Ómars Ólafssonar sem gaf ekki kost á sér til
áframhaldandi stjórnarsetu. Í lok skýrslu stjórnar þakkaði formaður Ómari fyrir ánægjulegt
samstarf.
VINNINGSHAFAR
Á aðalfundunum var efnt til happdrættis. Einn
vinningur var í boði í hverri deild, helgarleiga á
Illugastöðum að vetri til. Nöfn allra sem mættu
á fundi deildanna voru sett í skál og svo var
nafn heppins Einingar-Iðjufélaga dregið út í
hverri deild fyrir sig. Þau sem hlutu vinning eru
Sigurður Steinarsson úr Iðnaðar- og tækjadeildinni, Júlíana Kristjánsdóttir úr Matvælaog þjónustudeildinni og Þorgerður Bjarnadóttir úr Opinberu deildinni.
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Upplýsingablað séreignar

31. desember 2015

Innlána safnið - fyrir þá sem vilja ekki taka neina markaðsáhættu

50%

50%

Verðtryggð innlán
4,8%

5,1%

1 ár

3 ár

6,0%

Óverðtryggð innlán

5 ár

Nafnávöxtun á ársgrunni

/¯WLO£K¨WWD

Varfærna safnið - fyrir þá sem vilja taka litla markaðsáhættu
10%
5%

14,1%

Íbúðabréf
Ríkisverðbréf

10%
50%

10,0%

Óverðtryggð innlán

7,9%

8,5%

3 ár

5 ár

Innlend hlutabréf
Erlend hlutabréf

25%

1 ár

+µˊHJ£K¨WWD

10 ár

Nafnávöxtun á ársgrunni

Áræðna safnið - fyrir þá sem vilja taka meiri markaðsáhættu
14,0%

Íbúðabréf

29%
39%

Ríkisverðbréf

10,2%
8,7%

8,3%

3 ár

5 ár

Óverðtryggð innlán
Innlend hlutabréf
10%

Erlend hlutabréf
5%

1 ár
17%

10 ár

Nafnávöxtun á ársgrunni

0HLUL£K¨WWD
Ávöxtun í fortíð gefur ekki vísbendingu um samsvarandi ávöxtun í framtíð

Orðsending fjárfestingaráðs:
Ágætur gangur var á verðbréfamörkuðum á 4. ársfjórðungi
2015. Erlend hlutabréf hækkuðu um 7%, ekki síst vegna góðrar
ávöxtunar í október en gáfu eftir þegar leið á fjórðunginn
m.a. vegna hræringa á olíumörkuðum og óvissu um þróun
efnahagsmála í Kína. Hérlendis skiluðu innlend hlutabréf
£Y¸[WXQ<ˉUWDND0DUHO£HUOHQGXI\ULUW¨NL 036 RJ

6WDSLO¯IH\ULVVMµ²XU


áframhaldandi aukning farþega Icelandair höfðu töluverð
áhrif til hækkunar á gengi beggja félaga og skýra að stærstu
OH\WLK¨NNXQHLJQDˊRNNVLQV5¯NLVVNXOGDEU«IVNLOX²X
ávöxtun í fjórðungnum en nokkur munur var á ávöxtun
YHU²WU\JJ²UD  RJµYHU²WU\JJ²UD  VNXOGDEU«ID
vegna lækkandi verðbólguálags á tímabilinu.

Ertu örugglega
að nýta þér
2% mótframlag?

6WUDQGJ¸WX$NXUH\UL6¯PL ZZZVWDSLLV
(JLOVEUDXW1HVNDXSVWD²

Nánar á
www.stapi.is
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Fagfólk í heimabyggð

Pacta lögmenn á Norðurlandi eru í öflugu liði yfir 30 Pacta

Ásgeir Örn Blöndal Jóhannsson hdl.

lögfræðinga víðsvegar um land, tilbúnir til að veita þér

Gunnar Sólnes hrl.

vandaða lögfræðiþjónustu og ráðgjöf.

Ólafur Rúnar Ólafsson hrl.

Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á
flestum sviðum lagaumhverfis einstaklinga, fyrirtækja,
sveitarfélaga og stofnana.

Stefán Ólafsson hrl.
Sunna Axelsdóttir hdl.
Sunna Björk Atladóttir ML lfr.

Hafðu samband í síma 440 7900 eða á pacta@pacta.is

Akureyri
Hafnarstræti 91-95

Dalvík
Hafnarbraut 5

Sauðárkrókur
Faxatorgi 1

Blönduós
Þverbraut 1

Húsavík
Garðarsbraut 26

Siglufjörður
Eyrargötu 24b

